CABO-VERDE
Linha de apoio direto, em caso de suspeita da doença: Linha Verde de proteção social
800 52 00 e 800 11 12
#StaNaBuMon #StaNaNosMon
Acompanhamento do Covid-19: https://covid19.cv/ / http://digital.cv/digital4covid19/
Legislação respeitante à Covid-19
Acompanhe as medidas do governo para superar os desafios da Covid-19
Pedido de autorização de circulação
Plataforma de pedido de regresso a casa
Portal de voluntariado para o Gabinete Crise Covid-19 Cabo Verde
Disponibilização oficial diária da evolução da Covid-19: www.governo.cv

COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA

Cabo Verde

14 de setembro




O Ministério da Saúde publicou a lista dos laboratórios privados autorizados a realizar
testes de diagnóstico rápido em resposta à Covid-19 (comunicado);
Bolsa de Cabo Verde renova máximos e chega a 729 milhões de euros de
capitalização até junho (Jornal Económico);
Embaixada de Cabo Verde em Lisboa recebe viatura para transporte dos doentes
evacuados (Expresso das Ilhas);

13 de setembro


Cabo Verde registou o maior aumento de casos desde o início da pandemia,
nomeadamente 102 novos casos (Lusa);

12 de setembro



Novo ano letivo: as regras para o regresso às aulas (Expresso das Ilhas);
Autoridades pedem responsabilidade de todos na luta contra a Covid-19 (Expresso
das Ilhas);

11 de setembro







O Movimento para a Democracia (MpD), no poder em Cabo Verde, recusou o uso de
verbas públicas para subsidiar testes à Covid-19 de quem viaja para o exterior, após
críticas à recente fixação de um valor máximo (Lusa);
Clientes têm de avisar bancos cabo-verdianos até 20 de setembro sobre moratória
(Visão);
Passageiros nos portos de Cabo Verde com pico de quatro meses em julho (Sapo);
Sociedade Cabo-verdiana de Música lança campanha de crowdfunding para apoiar
artistas e autores (A Nação);
Publicação dos deveres de informação aos clientes bancários sobre a moratória
pública (Aviso n.º 3/2020);
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A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) esclareceu os critérios
considerados para a fixação do preço máximo do teste de Proteína C Reativa (PCR)
para viajantes internacionais (eris.cv);
Clientes têm de avisar bancos cabo-verdianos até 20 de setembro sobre moratória
(Sapo);
Donativos a Cabo Verde sobem 13% no primeiro semestre para mais de 2.808
milhões de escudos (Visão);

10 de setembro





O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, convocou para 28 de setembro
uma reunião do Conselho da República, para “avaliação” da situação decorrente da
pandemia de Covid-19 (Lusa);
A Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Cabo Verde prepara código de conduta
para eleições autárquicas (Visão);
Azores Airlines retoma em outubro ligações entre Lisboa e Praia (Notícias do Norte);

9 de setembro





A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) de Cabo Verde fixou em 14 mil
escudos o preço máximo a cobrar pelos laboratórios do arquipélago pela realização
de testes de despiste à Covid-19 (Lusa / Deliberação n.º 10/2020);
Poupanças dos cabo-verdianos nos bancos disparam com a pandemia (RTP);
Privados ainda sem data para início da realização de testes de PCR (Expresso das
Ilhas);

8 de setembro


Crédito à economia cabo-verdiana aumentou 5,4% até junho para máximo de 1.158
milhões de euros (Lusa);
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7 de setembro









Praias da capital com poucas pessoas no primeiro dia de reabertura (Expresso das
Ilhas);
O Instituto nacional de Saúde Pública (INSP) recebeu um donativo de 2300 máscaras
da Empresa Caetano Retail em Cabo Verde (insp.gov.cv);
Exportações em máximo do ano em julho após quebras em abril e maio (Expresso das
Ilhas);
O primeiro-ministro de Cabo Verde afirmou que o arquipélago “apreciou muito” a
moratória aprovada por Portugal ao pagamento da dívida cabo-verdiana, devido às
consequências económicas da pandemia de Covid-19, mas pede que se faça mais
(Lusa);
O Ministério da Saúde estabeleceu novos horários e locais para realização de testes
Covid-19 (Expresso das llhas);
O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, afirmou que autárquicas e
promete “tolerância zero” na resposta à Covid-19 (Deutsche Welle);
A Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV) prevê uma programação de voos para
dezembro semelhante ao final de 2019, depois de já ter aumentado em 17% as
ligações desde a retoma dos voos domésticos em julho (Lusa);

5 de setembro


Alector Ribeiro, especialista em turismo: “O mais importante é a segurança sanitária”
(Expresso das Ilhas);

4 de setembro





Os aeroportos de Cabo Verde registaram uma “diminuição quase total” no
movimento de passageiros no segundo semestre deste ano, face ao mesmo período
de 2020, segundo o relatório de estatísticas dos transportes (Lusa);
Testes de Proteína C Reativa (PCR): Quem são os viajantes isentos de pagamento?
(Expresso das Ilhas);
Cabo Verde passa a obrigar a testes rápidos viajantes que embarcam no Fogo (Sapo);
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As empresas cabo-verdianas afetadas pela crise económica provocada pela pandemia
de Covid-19 já usaram quase 75% das linhas de crédito lançadas em abril pelo
Governo, equivalente a mais de 26 milhões de euros (Lusa);
Guias turísticos “desamparados” em sufoco económico devido à Covid-19 (RFI);
Estudantes cabo-verdianos de regresso ao país (Plataforma);
Conselho de Ministros aprova TV Educativa e formação profissional à distância
(Expresso das Ilhas);

3 de setembro








O primeiro-ministro cabo-verdiano pediu “consciência individual” no uso de máscaras
de proteção à transmissão da Covid-19 na via pública, após a sua utilização ter sido
estabelecida como um “dever cívico de todos os cidadãos” (Lusa);
Estados Unidos apoiam Cabo Verde com 1,5 milhões de dólares (Notícias ao Minuto);
Navios em Cabo Verde já podem aumentar lotação de passageiros (Correio da
Manhã);
Aprovação da segunda alteração à Resolução nº 77/2020, que aprova a estratégia
de levantamento gradual de medidas restritivas e estabelece as condições gerais de
segurança sanitária, aplicáveis às instituições, empresas, serviços ou atividades,
assim como os procedimentos específicos a observar, por razões de saúde pública,
no contexto da prevenção da contaminação por SARS-CoV-2 (Resolução n.º
117/2020);
O ministério da Saúde e da Segurança Social anunciou os novos horários para a
realização de testes Covid-19 a viajantes e contactos com pessoas Covid-19 positivo
(comunicado);

2 de setembro


O governo aprovou a prorrogação do estado de calamidade na ilha de Santiago e Sal e
inclusão da ilha do Fogo, devendo o mesmo vigorar até ao dia 31 de outubro
(comunicado / Resolução n.º 120/2020);

Medidas que se Mantêm:
 Encerramento de instalações e proibidas atividades culturais, recreativas,
desportivas, de lazer e diversão;
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 Proibição de festas e convívios, ainda que em residências particulares;
 A prática de atividades de cariz religioso e culto mantém-se condicionada às
condições sanitárias fixadas;
Ajustamento das medidas específicas no horário:








 O funcionamento dos estabelecimentos de consumo de bebidas alcoólicas,
nomeadamente, bares e esplanadas, é permitido até às 21h00;
 O atendimento ao público em restaurantes, locais de venda ou consumo de
refeições rápidas e similares é permitido até às 22h00, com encerramento das
atividades às 23h00;
 O consumo de bebidas ao ar livre, de acesso ao público e vias públicas, é
proibido, exceptuando-se nos espaços exteriores dos estabelecimentos de
restauração e bebida devidamente licenciados para o efeito;
 A atividade balnear na ilha de Santiago é permitida a partir do dia 7 de
setembro, entre as 6h00 e as 10h00, nos termos a definir pelo Instituto
Marítimo Portuário - estando condicionada ao rigoroso cumprimento das
normas de distanciamento físico e de etiqueta respiratória;
 Viagens interilhas com origem na ilha do Fogo, passa a obrigar à apresentação,
pelo passageiro, de teste de despiste à Covid-19, com resultado negativo,
efectuado 72 horas que antecedem à deslocação;
Projeto social apoia idosos vulneráveis em Cabo Verde (Deutsche Welle);
Quase 750 contribuintes cabo-verdianos deram entrada com pedidos para negociar o
pagamento faseado de 8,6 milhões de euros de impostos desde abril, alegando o
impacto da Covid-19 (Lusa);
Governo de Cabo Verde leva uso de máscaras na via pública ao parlamento (Visão);
Eleições em Cabo Verde com plano de contingência e voto antecipado para infetados
(Sapo);
Alunos do quinto e sexto ano do município de Santa Catarina vão estudar nas próprias
localidades (Expresso das Ilhas);

1 de setembro


Cabo Verde estabelece “dever cívico” de uso de máscara na via pública (Decreto-lei
n.º 67/2020 / Observador);
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O Gabinete de Crise reuniu-se para uma possível prorrogação do estado de
calamidade em Santiago e no Sal (inforpress);
Mais de 800 empresas cabo-verdianas com 16 mil trabalhadores em ‘lay-off’ (Lusa);
O embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde, Mbála Alfredo Fernandes, sublinhou a
“solidariedade social” prestada à comunidade guineense no país, a quem pediu o
cumprimento das ordens das autoridades sanitárias (Lusa);
Cabo Verde estende moratória aos créditos até 31 de dezembro (RTC);
Voos internos em Cabo Verde com apenas 8.600 passageiros num mês (Sapo);
Fundação cabo-verdiana pretende apoiar 96 mil alunos com alimentação (Lusa);
A Federação Cabo-verdiana dos Professores (FECAP) quer haja a garantia de
segurança sanitária no regresso às aulas (Expresso das Ilhas);
Alteração ao Decreto-lei nº 38/2020, que estabelece medidas excecionais de apoio
e proteção de famílias, empresas, municípios, instituições particulares de
solidariedade social, associações sem fins lucrativos e demais entidades da
economia social, por força dos impactos económicos e financeiros da contração da
atividade económica decorrente da pandemia da doença Covid-19 (Decreto-lei n.º
65/2020);

31 de agosto






O Presidente da República promulgou hoje o diploma que procede as alterações ao
decreto-lei que prevê a obrigatoriedade do uso de máscaras na via pública
(inforpress);
O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, admitiu o prolongamento do estado de
calamidade nas ilhas de Santiago e Sal (Expresso das Ilhas);
Pandemia impede banca cabo-verdiana de distribuir lucros recorde de 30 milhões
de euros (inforpress);
Moratórias ao crédito de 660 empresas cabo-verdianas chegam a 140 milhões de
euros (Lusa);

30 de agosto



O estado de calamidade, iniciado a 10 de agosto, nas ilhas de Santiago e do Sal
terminou (Expresso das Ilhas);
Covid-19 obriga as famílias a mudarem planos de férias (Expresso das Ilhas);
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29 de agosto






O reforço da fiscalização, com a colocação de um contingente militar e um inspetorresidente da Inspeção Geral das Actividades Económicas (IGAE) e a massificação da
utilização de máscaras são algumas medidas para conter a propagação da Covid-19
(inforpress);
Foram detidas 56 pessoas em festas e convívios (Expresso das Ilhas);
A Delegacia de Saúde da Brava iniciou a aplicação de testes rápidos aos passageiros
que chegam do Fogo (inforpress);
Cabo Verde: “Consequências da pandemia da Covid-19 vão causar perturbações
macroeconómicas” (Deutsche Welle);

28 de agosto










Viagens de barco interilhas até três horas e meia podem ter 100% de ocupação
(Expresso das Ilhas);
O governo decidiu atribuir competência à Entidade Reguladora Independente da
Saúde (ERIS) para regular e actualizar os preços dos testes de despiste por PCR para
a SARS-CoV-2, uma medida para controlar a operação por parte dos
estabelecimentos de saúde (Decreto-lei n.º 64/2020 / Expresso das Ilhas);
O diretor Nacional da Saúde (DNS) assegurou que o ministério já está a trabalhar com
outros parceiros para criar um plano sanitário a ser implementado durante a
campanha eleitoral de 2020 (inforpress);
O Sindicato Democrático dos Professores (Sindprof) questionou a implementação,
pelo Ministério de Educação, do micro-plano de contingência contra a Covid-19, a
nível dos alunos e dos professores, para o novo ano letivo (Expresso das Ilhas);
O Ministro da Saúde e da Segurança Social visita Fogo e Brava, de 28 a 30 de agosto
(governo.cv);
O INSP promoveu uma formação em Biossegurança em contexto LaboratorialCOVID19 e valida o Manual de Transporte das Amostras Biológicas (insp.gov.cv);
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27 de agosto






As moratórias ao serviço da dívida de Cabo Verde aprovadas por parceiros bilaterais
vão permitir uma poupança orçamental de até 8 milhões de euros em 2020 (Lusa);
138 estudantes cabo-verdianos residentes no Brasil regressam a Cabo Verde (A
Nação);
Aprovação do modelo de declaração de conformidade sanitária, da qual faz parte o
selo de conformidade, constantes do anexo I e estabelece as condições gerais para a
sua obtenção (Portaria conjunta n.º 43/2020);
O Presidente da República, reuniu com o Presidente da Assembleia Nacional, no
Palácio do platô, durante a qual foi analisada a evolução do combate à Covid-19 e a
necessidade do reforço das medidas para a segurança sanitária com vista a um
desconfinamento responsável (parlamento.cv);

26 de agosto







Governo português e Fundação Calouste Gulbenkian entregam equipamentos para
exames de PCR e materiais de laboratório a Cabo Verde (Expresso das Ilhas);
O Sindicato dos Professores da ilha de Santiago (SIPROFIS) sugeriu ao Ministério da
Educação que seja feita a realização de testes de rasteio à Covid-19, a todos os
professores, alunos e funcionários das escolas, agrupamentos e delegações escolares
a nível nacional antes do início das aulas (Expresso das Ilhas);
O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, divulgou que vai realizar uma
reunião do Conselho da República, devido à situação epidemiológica do país, que
continua a diagnosticar dezenas de casos de Covid-19 todos os dias (Lusa);
A Feira de Artesanato de Cabo Verde vai acontecer em todos os municípios
(inforpress);

25 de agosto


Os cidadãos residentes no Reino Unido que viagem para Cabo Verde através do
corredor aéreo para voos essenciais, que se realizam a partir de Lisboa, estão
obrigados a uma quarentena no regresso aquele país europeu (Lusa);
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Pelo menos 30 estudantes cabo-verdianos retidos na China e em Macau devido à
pandemia de Covid-19 começam a ser repatriados para Cabo Verde no início de
setembro (Lusa);

24 de agosto




Os bancos cabo-verdianos concederam, em três meses, moratórias a créditos de
empresas e particulares de quase 680 milhões de escudos (Expresso das Ilhas);
Estudantes cabo-verdianos são finalmente repatriados do Brasil (Plataforma);
Os bancos cabo-verdianos concederam, em três meses, moratórias a créditos de
empresas e particulares de mais de 6,2 milhões de euros, devido à pandemia de
Covid-19 (Lusa);

21 de agosto












O ‘stock’ da dívida pública cabo-verdiana renovou máximos em maio, pelo segundo
mês consecutivo, chegando a 136,9% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado para
2020 (Lusa);
O governo de Cabo Verde vai prolongar validade dos documentos para imigrantes
africanos que estão em situação irregular no país, pelo menos até dezembro
(Notícias Sapo);
O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, afirmou que a suspensão do
serviço da dívida do país, aprovada após o apoio do G20, é “uma boa medida” no
imediato, mas pediu a sua conversão em investimentos (Lusa);
A Embaixada de Cabo Verde no Senegal informou que os voos de repatriamento de
cabo-verdianos retidos naquele país da costa ocidental africana, devido à pandemia
da Covid-19, acontecem no dia 30 de agosto (Notícias Sapo);
Cabo Verde fechou as contas públicas até maio com um défice de quase 35 milhões
de euros, que praticamente triplicou no espaço de um mês, com os efeitos da crise
económica provocada pela Covid-19 (Lusa);
Suspensão do serviço da dívida é “boa medida” mas Cabo Verde quer mais (Impala);
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20 de agosto









Os Estados Unidos reduziram o nível de alerta de viagens para Cabo Verde (Sapo);
A Câmara Municipal da Praia entregou, no âmbito programa “Stop Covid Praia”, 20
mil máscaras, a serem distribuídas a 24 associações comunitárias, com o objetivo
diminuir a incidência do novo coronavírus na capital do país (Noticias Sapo Notícias Sapo);
As autoridades cabo-verdianas encerram entre julho e agosto, na cidade da Praia,
pelo menos 80 estabelecimentos comerciais por incumprimento das normas
sanitárias e funcionamento irregular, no âmbito da prevenção da Covid-19
(Plataforma);
O grupo de países credores responsável pela organização da Iniciativa de Suspensão
do Serviço da Dívida (DSSI) anunciou que Cabo Verde vai beneficiar da isenção de
pagamentos de dívida até 31 de dezembro de 2020 (Notícias Sapo);
A Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, avaliou a
formação dos agentes sanitários como sendo um passo fundamental para aquilo
que se pretende, que é “promover uma saúde de proximidade junto da comunidade
e aproximar a população dos serviços de saúde” (insp.gov.cv);

19 de agosto






O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, afirmou que uma das
consequências da pandemia de Covid-19 para o arquipélago é obrigar a acelerar a
diversificação da economia, além do turismo, que representava 25% do PIB (Lusa);
O INSP realiza formação em Comunicação de Risco e Engajamento Comunitário no
contexto de Covid-19 para profissionais, organizações não-governamentais e
parceiros nas ilhas do Sal e de São Nicolau (insp.gov.cv);
Foram recolhidas centena e meia de amostras para testes de PCR de contactos dos
casos positivos de Covid-19 (Expresso das Ilhas);

18 de agosto


Mais de 700 contribuintes cabo-verdianos querem pagar impostos em prestações
(Sapo);
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O governo esclareceu que lei do lay-off abrange todos os setores (Expresso das
Ilhas);
A formação online, promovida pelo Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), a
agentes sanitários terminou (Expresso das Ilhas);
Empresas cabo-verdianas já receberam 23,1 milhões de euros para travar efeitos da
Covid-19 (Plataforma);

17 de agosto




A ilha do Fogo regista primeiros casos de Covid-19 (Expresso das Ilhas);
O presidente do INPS garantiu que pandemia “não compromete” o Sistema de
Segurança Social (Expresso das Ilhas);
As operações na rede interbancária cabo-verdiana voltaram a crescer pelo segundo
mês consecutivo em junho, para quase 64 milhões de euros, após quebras históricas
em abril devido ao confinamento provocado pela Covid-19 (Lusa);

16 de agosto


Obrigatoriedade do uso de máscaras na via pública à espera do aval do Presidente da
República (Expresso das Ilhsa);

14 de agosto





Um total de 74 creches cabo-verdianas vão receber pacotes de higienização e de
proteção individual, no quadro do combate à Covid-19, projeto que envolve o Estado
e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), abrangendo 1.700 crianças
desfavorecidas (Lusa);
A dívida pública de Cabo Verde subiu para 131,3% do PIB no 1.º trimestre de 2020
(Expresso das Ilhas);
Os preços em Cabo Verde aumentaram 0,4% em julho, a primeira subida mensal
desde fevereiro (Lusa);
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13 de agosto








As importações de combustíveis por Cabo Verde caíram mais de 18% no primeiro
semestre do ano, face ao mesmo período de 2019, para 32,6 milhões de euros (Lusa);
290 empresas já pediram para aderir à segunda fase do regime ‘lay-off’ (Expresso das
Ilhas);
O Presidente cabo-verdiano alertou o governo para dúvidas na resolução que
prorroga o estado de calamidade nas ilhas de Santiago e do Sal, reforçando os meios
de prevenção à Covid-19 (Lusa);
O Ministério da Saúde e da Segurança Social recebeu um donativo de 6 mil máscaras
do Grupo Orca/ Cabo Verde no âmbito da Covid-19 (reportagem fotográfica);
O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, quer que novas restrições
cumpram Constituição (Deutsche Welle);
A Câmara Municipal da Praia vai distribuir 25 mil máscaras comunitárias nos bairros
de maior risco (Expresso das Ilhas);

12 de agosto






Cabo Verde alcançou as 3 mil infeções de Covid-19 no país;
O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, abordou o impacto da pandemia da
Covid-19 nos jovens (e-global);
Cabo Verde beneficia de 50 milhões de euros no programa da União Europeia,
destinado a atender as necessidades imediatas de resposta à crise, reforçar os
sistemas de saúde e responder às consequências sociais e económicas da Covid-19 (A
Nação);
O governo publicou infografia acerca da prorrogação da situação de calamidade;

11 de agosto


O Presidente da Assembleia Nacional afirmou que as novas medidas restritivas
anunciadas sexta-feira pelo governo, para conter a propagação do novo coronavírus,
são necessárias e cobertas pelo princípio da defesa da segurança sanitária (Expresso
das Ilhas);
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O festival de música da Baía das Gatas este ano será realizado online (Notícias do
Norte);
O diretor-geral dos Serviços Penitenciários e da Reinserção Social garantiu hoje que a
situação na Cadeia Central da Praia é estável, porque cumpriram com “rigor” o plano
de contingência e os reclusos infetados estão isolados (Expresso das Ilhas);
O INSP promoveu uma ação de capacitação para mais de 200 agentes sanitários no
contexto de Covid-19 e promoção da saúde (insp.gov.cv);

10 de agosto





A frequência para banhos nas praias do Sal só será permitida entre as 06h00 e as
10h00, no âmbito das medidas restritivas do governo para conter a propagação do
novo coronavírus na ilha (Expresso das Ilhas);
Cabo Verde admite que pandemia atrasa casino do Macau Legend mas não o ameaça
(Porto Canal);
O Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia garantiu hoje, na conferência de imprensa
sobre a situação da Covid-19 em Cabo Verde, que o país ainda não está a enfrentar
nenhum colapso no sistema de saúde (Expresso das Ilhas);

9 de agosto





O Presidente da República considerou este sábado que Boa Vista tem de estar
preparada e criar as condições para a retoma dos fluxos turísticos que são
fundamentais para o país e para a ilha (Expresso das Ilhas);
Reabertura das escolas: Os cuidados no regresso às aulas (Expresso das Ilhas);
Cabo Verde continua a ser o país africano da lusofonia mais afetado pela Covid-19
(Notícias do Norte);

8 de agosto


O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, promulgou o Orçamento Retificativo
(Lusa);
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Na mesma semana em que o continente africano ultrapassou a barreira do milhão de
casos positivos os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) continuam a
registar um aumento de infeções (Deutsche Welle);

7 de agosto




Cabo Verde determina uso obrigatório de máscaras na via pública em Santiago e no
Sal (Impala);
Cerca de 500 pessoas detidas em Cabo Verde por consumo de álcool na rua e festas
em bares (Correio da Manhã);
O aprovou a prorrogação d o estado de calamidade nas ilhas de Santiago e Sal e um
conjunto de medidas, para contenção da evolução da pandemia de Covid-19, em
vigor a partir da 00h00 do dia 10 de agosto, até às 23h59 do dia 30 de agosto,
considerando (Resolução n.º 113/2020):
 Encerramento, temporário de bares, locais de vendas de bebidas alcoólicas;
 Os estabelecimentos de comércio só devem estar abertos ao público mediantes
apresentação de declaração sanitária;
 Devem continuar canceladas todas as atividades desportivas, culturais e de lazer
e encerrados todos os estabelecimentos/espaços de diversão;
 Proibição de qualquer atividade balnear na ilha de Santiago;
 As atividades balneares na ilha do Sal ficam sujeitas às medidas impostas pelo
Instituto Marítimo e Portuário, das 6h00 às 10h00;
 Encerramento ao público, até às 21h30, dos locais de venda de refeição rápida,
rulotes, entre outros;
 Encerramento ao público, até Às 18h30, das lojas, mini mercados,
supermercados, entre outros;

6 de agosto




A Fundação Calouste Gulbenkian doou 12 ‘kits’ de impressão 3D aos Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) esperando, a médio prazo, “reforçar as
iniciativas de inovação social” (Jornal Económico);
O INSP assinou um protocolo de cooperação com o CCS/Sida no âmbito da resposta a
Covid-19 (insp.gov.cv);
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5 de agosto


Portugal concede moratória a Cabo Verde e a São Tomé e Príncipe sobre
empréstimos diretos (Jornal Económico);



O Ministério da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde promoveu uma
videoconferência acerca das “Implicações da pandemia da Covid-19 na alimentação
infantil em Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique (saiba mais);



O Hospital Agostinho Neto vai duplicar camas para internamento de doentes com
Covid-19 (Expresso das Ilhas);



O Fundo Global financia resposta à pandemia e outras doenças em Cabo Verde
(Notícias ao Minuto);

4 de agosto









Cabo Verde vai formar 600 profissionais nas ilhas de Santiago e Sal com competências
para a nova normalidade no setor do turismo, esperando melhorias nos serviços
prestados no acolhimento e atendimento dos visitantes (Lusa);
A Ministra da Educação anunciou a criação de um canal televisivo de conteúdos
educativos (Expresso das Ilhas);
As autoridades cabo-verdianas encerraram 32 estabelecimentos comerciais na cidade
da Praia em ações realizadas durante 10 dias no mês de julho, anunciou o presidente
da Proteção Civil, indicando que os bares são os estabelecimentos com mais
incumprimentos (saiba mais);
Crianças e adolescentes recebem palestra “COVID-19 Kids” (insp.gov.cv);
Autoridades encerram 32 estabelecimentos na Praia em 10 dias (Expresso das Ilhas);
O governo prepara voo de repatriamento para estudantes que se encontram no Brasil
(Expresso das Ilhas);
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3 de agosto




O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca acompanhado do Ministro da Saúde,
Arlindo do Rosário, realizou no âmbito da Covid-19, uma visita ao Município de São
Miguel (reportagem fotográfica);
O governo autoriza a transferência das dotações orçamentais que visa fazer face às
despesas de investimento em pilares diferentes, no âmbito das políticas do setor da
Juventude e do Desporto (Resolução n.º 111/2020);

1 de agosto



Estado da Nação pós Covid-19: Jovens querem mais espaço e educação de qualidade
(Expresso das Ilhas);
O próximo ano letivo em Cabo Verde começa em 1 de outubro, anunciou o Ministério
da Educação, que no entanto admite alterações em “função da evolução da situação
sanitária”, nacional e por ilhas (Lusa);

31 de julho








O vice-primeiro-ministro cabo-verdiano, Olavo Correia, afirmou que sem a
intervenção do Estado a Cabo Verde Airlines (CVA) “desaparecerá”, mas garantiu que
esse apoio será em função da responsabilidade que detém no capital social da
companhia (Lusa);
O ano escolar em Cabo Verde arranca em 24 de agosto com ensino presencial e à
distância (saiba mais);
O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, afirmou que o arquipélago
enfrenta tempos “difíceis” em termos sociais e económicos, devido à pandemia de
Covid-19, prometendo “transformações” para convencer os credores a aliviar a dívida
a externa (saiba mais);
O Estado da Nação reflete também respostas à pandemia da Covid-19 e o
relançamento para a recuperação (governo.cv);
Cabo Verde quer chamar privados e diáspora a reforçar Serviço Nacional de Saúde
(saiba mais);
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30 de julho







O Ministério da Saúde e da Segurança Social organizou um webinar acerca do “Futuro
pós-Pandemia da Covid-19”, nomeadamente questões relacionadas com o combate
da discriminação e estigmatização das pessoas infetadas e recuperadas, da
promoção e adoção de comportamentos para a saúde, concretamente da saúde
mental e finalmente o desenvolvimento científico que se faz internacionalmente,
mas também a nível nacional no âmbito da saúde mental e da pandemia da Covid19 (comunicado);
Portugal disponível para cooperar com Cabo Verde para recuperação da crise (Jornal
Económico);
Cabo Verde Airlines precisa de nova injeção financeira para ter liquidez (saiba mais);
Orçamento Retificativo de Cabo Verde aprovado em votação final global (Lusa);
Cabo Verde aprova mais 1,5 milhões para reforçar laboratórios de testes (saiba mais);

29 de julho





O Ministério da Saúde apresentou os resultados preliminares do Inquérito
Seroprevalência sobre a Covid-19 (governo.cv / resultados);
Estudo de prevalência serológica diz que do total dos inquiridos, num universo de
5000 a 6500 pessoas, apenas 0,4% apresentaram contacto com o Sars-CoV-2
causador da Covid-19 (Expresso das Ilhas);
O ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, Carlos Santos, afirmou que Cabo
Verde vai retomar voos comerciais internacionais na segunda quinzena de agosto e
“muito provavelmente” vai exigir a apresentação de testes antecipados à Covid-19
aos visitantes e turistas (Lusa);

28 de julho




O primeiro-ministro cabo-verdiano irá, a 31 de julho, ao parlamento para o último
debate sobre o estado da Nação da atual legislatura, inevitavelmente marcado pela
maior crise económica vivida pelo arquipélago (Lusa);
Os passageiros que embarquem na ilha cabo-verdiana de São Nicolau, em voos ou
ligações marítimas domésticas, passam a estar obrigados à apresentação de testes
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negativos à Covid-19 com pelo menos 72 horas de antecedência, determinou o
governo (saiba mais);
Mais de 100 empresas cabo-verdianas receberam, em três meses, 20 milhões de
euros de créditos no âmbito das medidas para apoiar a tesouraria dos negócios
afetados pela pandemia de Covid-19 (saiba mais);

27 de julho






Falta de reagente obrigou a paragem do laboratório do Sal (Expresso das Ilhas);
Governo cabo-verdiano corta 25% do investimento no terminal de cruzeiros em São
Vicente (Jornal Económico);
Portugal e Cabo Verde vão abrir um corredor aéreo para voos essenciais, que
começam a 1 de agosto, com a condição de realização de testes de virologia à Covid19 nos dois sentidos (Lusa);
O INSP apoia a Delegacia de Saúde do Sal na comunicação de risco relacionado com a
Covid-19 (insp.gov.cv);

26 de julho





As máscaras cirúrgicas usadas atualmente para prevenir do novo coronavírus
começam a ser descartadas nas ruas de Cabo Verde, um lixo plástico que faz mal ao
ambiente, alertam os ambientalistas, que apostam na sensibilização e denúncia de
casos (Lusa);
Os passageiros oriundos de São Nicolau passam a ser submetidos a teste rápido
obrigatório para deteção da Covid-19 (Expresso das Ilhas);
Municípios recebem financiamento de 100 mil contos da cooperação luxemburguesa
(saiba mais);

25 de julho



Covid-19 atinge artistas lusófonos em Portugal (rfi);
O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) pediu medidas para
proteger trabalhadores da hotelaria despedidos na Boa Vista (saiba mais);
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24 de julho


Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) o ritmo de crescimento económico,
na perceção de confiança dos empresários cabo-verdianos, voltou a cair no segundo
trimestre deste ano, atingindo o valor mais baixo em quatro anos (Lusa);

 As empresas cabo-verdianas que aderirem ao novo regime de ‘lay-off’, prolongado
até 30 setembro para o setor do turismo, ficam proibidas de despedir trabalhadores
abrangidos pela medida até final do ano (saiba mais);

23 de julho
 O Ministério da Saúde e da Segurança Social organizou uma mesa redonda para
debater a temática de “Apoio Psicológico no contexto da Covid-19 na Linha 8001112”
(painel);

 O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, admitiu que a pandemia de



Covid-19 está a colocar “em risco” 150 mil empregos no arquipélago, sendo
necessária uma intervenção “muito forte” do Estado para travar o desemprego “em
massa” (saiba mais);
Os donativos e apoios externos a Cabo Verde deverão aumentar quase 45% este ano,
face ao inicialmente previsto, para mitigar as consequências da Covid-19 no
arquipélago (saiba mais);

22 de julho






O ministro do Turismo cabo-verdiano alertou que o setor turístico, que representa
25% do Produto Interno Bruto, só retomará em 2023 os níveis anteriores à pandemia
de Covid-19, cenário que o Governo vê “com preocupação” (Lusa);
O governo cabo-verdiano defende a revisão dos objetivos de curto prazo da CVA,
reduzindo a aposta nos destinos internacionais mais distantes e apostando em
nichos de negócio, devido à pandemia de Covid-19 (saiba mais);
O Ministério da Saúde e da Segurança Social publicou umas recomendações para
garantir a segurança dos voos e das viagens de barco interilhas;
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21 de julho











O Ministério da Saúde e da Segurança Social publicou umas recomendações para
garantir a segurança dos voos e das viagens de barco inerilhas (vídeo);
O governo reuniu para agilizar várias matérias, de entre elas, fazer o balanço e
perspetivas da crise do coronavírus e o seu impacto na economia mundial e em Cabo
Verde (governo.cv);
O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, promulgou a lei que prolonga até
final de setembro o regime de ‘lay-off’ no setor do turismo, devido à crise económica
provocada pela pandemia de Covid-19 (Lusa);
Cultura, Desenvolvimento Urbanístico e Segurança são os setores que vão ter mais
cortes no financiamento do Estado, conforme prevê a proposta de lei do Orçamento
Retificativo de Cabo Verde para 2020 (Lusa);
As receitas do Estado cabo-verdiano com o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA),
o que mais rende no arquipélago, deverão cair este ano 32,7%, devido à crise
económica decorrente da pandemia de Covid-19, segundo prevê o Governo (saiba
mais);
O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, lamentou a suspensão das obras em
habitações sociais, devido à Covid-19 e garantiu que serão criadas condições para o
acesso às mesmas (governo.cv);

20 de julho




A dívida a emitir internamente por Cabo Verde, em Títulos do Tesouro, vai aumentar
60% em 2020, tendo em conta as necessidades do Orçamento do Estado
Retificativo, devido à pandemia de Covid-19 (Lusa);
O governo cabo-verdiano prevê pagar este ano mais de 5,6 milhões de euros na
comparticipação de salários dos trabalhadores em regime de ‘lay-off’ (Lusa);

19 de julho


O INSP publicou o resultado do Estudo de Conhecimentos Atitudes e Páticas sobre
Covid-19 Cabo Verde;
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18 de julho



Cabo Verde ultrapassou a barreira dos 2 mil infetados em quatro meses (Lusa);
O Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, acompanhou o Presidente da República,
Jorge Carlos Fonseca, numa visita guiada ao Hospital Regional, Dr. Santa Rita Vieira,
com objetivo de conhecer esta estrutura de saúde e inteirar-se das suas condições
em termos de serviço que presta aos utentes da região norte, designadamente o
espaço de isolamento para os doentes da Covid-19 (reportagem fotográfica);

17 de julho






O Governo cabo-verdiano prevê recorrer novamente, no próximo ano letivo, ao
ensino à distância, estando a negociar com as operadoras pacotes de
telecomunicações mais acessíveis para famílias e prevendo recorrer às rádios
comunitárias para divulgar conteúdos (Visão);
A União Europeia reduz lista de países para reabrir fronteiras e mantém Cabo Verde
de fora (Expresso das Ilhas);
Jornalistas das rádios comunitárias recebem formação online sobre comunicação de
risco e engajamento comunitário em contexto de Covid-19 (insp.gov.cv);
XXIV Aniversário da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) sem
atividades devido à Covid-19 (saiba mais);

16 de julho






Escolas, centros de formação e alunos cabo-verdianos que importem computadores e
‘tablets’ vão ficar isentos do pagamento de direitos aduaneiros e do IVA, medida
governamental para incentivar o ensino à distância (Lusa);
A União Europeia apoia Cabo Verde com mais 12,25 milhões de euros para medidas
emergenciais e preparação da retoma económica no âmbito da pandemia de Covid19 (saiba mais);
Os preços no setor turístico de Cabo Verde aumentaram no segundo trimestre
(Impala);
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15 de julho










O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, defendeu que,
embora os “jogos políticos” que o arquipélago vive sejam “legítimos”, com a
aproximação de um ciclo eleitoral, a prioridade é combater a pandemia de Covid-19
(saiba mais);
Uso obrigatório de máscara, distanciamento físico e um rigoroso controlo sanitário
fizeram parte da retoma das ligações aéreas domésticas em Cabo Verde, quase
quatro meses após a suspensão, com todos desejosos do fim da pandemia de Covid19 (Lusa);
O Governo de Cabo Verde cancelou o apoio financeiro que iria atribuir a 43 projetos
culturais este ano, bem como a verba a disponibilizar ao Festival Internacional de
Teatro Mindelact, devido à Covid-19 (saiba mais);
A TICV prevê transportar à data 282 passageiros, em voos da Praia para três ilhas, o
primeiro dia da retoma das ligações aéreas domésticas, suspensas desde 29 de março
devido à Covid-19 (saiba mais);
Os contribuintes cabo-verdianos vão poder regularizar dívidas ao fisco em até cinco
anos de prestações mensais, conforme previsto na proposta do Orçamento
Retificativo para 2020, para mitigar as consequências da crise económica resultante
da pandemia de Covid-19 (saiba mais);

14 de julho






Segundo estudo, cerca de 20% das empresas cabo-verdianas suspenderam a sua
atividade no primeiro trimestre devido à pandemia de Covid-19, que afetou
sobretudo o setor do Turismo, em que 83% encerram temporariamente (Lusa);
Apesar da melhoria das condições de despiste do novo coronavírus em Cabo Verde, o
país continua a enviar amostras para serem testadas em Portugal (RCV);
Metade dos 1.722 casos de Covid-19, detetados desde 19 de março em Cabo Verde,
foram diagnosticados apenas nas últimas três semanas (saiba mais);
As micro e pequenas empresas cabo-verdianas que criem cinco postos de trabalho
vão ter 50% do salário de pelo menos dois trabalhadores pagos pelo Estado durante
um ano, prevê a proposta de Orçamento do Estado Retificativo (saiba mais);
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13 de julho








No âmbito do apoio que a UCCLA tem vindo a dar às suas cidades, a Câmara
Municipal de Cascais disponibilizou-nos 10 mil máscaras cirúrgicas que serão
oferecidas à cidade da Praia, em Cabo Verde (UCCLA);
A importação de painéis fotovoltaicos vai ficar isenta de IVA em Cabo Verde, bem
como a água e eletricidade para a atividade agrícola, medidas fiscais que constam
da proposta de Orçamento do Estado Retificativo, em análise no parlamento (saiba
mais);
O ‘stock’ da dívida pública cabo-verdiana emitida internamente disparou em maio
para um novo pico histórico, de quase 82.097 milhões de escudos, mais de metade
detida pelos bancos comerciais (Lusa);
Maçonaria doa 15 mil máscaras para São Tomé, Cabo Verde e Guiné-Bissau (Visão);

10 de julho



Cabo Verde retoma voos domésticos em Cabo Verde (vídeo);
A faturação da CV Interilhas, concessionária do transporte marítimo em Cabo Verde,
desceu 80% em abril, mês em que não foram feitas ligações de passageiros devido
ao estado de emergência, mas o governo garante a continuidade da operação
(Lusa);

9 de julho






O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou que “O Orçamento Retificativo é
apresentado num momento excecional e que exige trabalho extraordinário de todos”
(governo.cv);
O governo cabo-verdiano admite apoiar a companhia aérea TICV, a única que garante
voos domésticos no arquipélago, parada desde 29 de março devido à suspensão as
ligações aéreas (Lusa);
O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) prevê que o arquipélago de Cabo Verde
enfrente uma recessão que pode chegar a 7% este ano e prolongar-se até 2021 se a
pandemia durar até dezembro (saiba mais);
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O centro virológico instalado no laboratório no Sal começou a realizar testes de
Covid-19, conforme avançou o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário (Expresso das
Ilhas);
Banco Mundial financia Cabo Verde com 25 milhões de dólares (Jornal Económico);

8 de julho













O parlamento debateu o Orçamento Retificativo do ano de 2020, na generalidade
(parlamento.cv);
O governo cabo-verdiano está a estudar uma parceria público-privada para construir
na Praia o futuro Hospital Central de Cabo Verde, afirmou o vice-primeiro-ministro,
Olavo Correia (Lusa);
Cerca de uma centena de empresas cabo-verdianas já receberam quase 16 milhões
de euros de créditos no âmbito das medidas para apoiar a tesouraria dos negócios
afetados pela pandemia de Covid-19 (saiba mais);
O governo cabo-verdiano vai alargar a atribuição do Rendimento Social de Inclusão a
8 mil famílias em pobreza extrema, devido à crise provocada pela Covid-19, número
que subirá para 11.600 em caso de novo mau ano agrícola (saiba mais);
O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde afirmou que para financiar o aumento de
despesas e quebra nas receitas fiscais no Orçamento Retificativo serão contraídos
empréstimos a mais de 30 anos, que só começam a ser pagos em 2025 (saiba mais);
A Inspeção-Geral das Atividades Económicas (IGAE) de Cabo Verde anunciou que
identificou 60 jovens em bares a funcionar ilegalmente no fim de semana, tendo
encerrado 30 estabelecimentos comerciais, por incumprimento das regras sanitárias
da Covid-19 (saiba mais);
25 Efetivos do corpo de intervenção da Polícia com Covid-19 (Expresso das Ilhas);

7 de julho




Os órgãos de soberania cabo-verdianos, incluindo a chefia do governo e Assembleia
Nacional, vão sofrer um corte de 14,1% na dotação orçamental para este ano,
equivalente a quase quatro milhões de euros, devido à pandemia de Covid-19 (Lusa);
O Ministério da Saúde e da Segurança Social, representado INSP assinou um
protocolo de cooperação com a Uni-CV - face ao combate à pandemia da Covid-19 e
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também considerando os objetivos da agenda estratégica do desenvolvimento de
Cabo Verde 2030, mais concretamente, a questão da investigação (insp.gov.cv);
As autoridades cabo-verdianas encerraram 21 estabelecimentos comerciais, a
maioria na cidade da Praia, por incumprimento de várias medidas sanitárias
impostas pelo país para evitar a propagação do novo coronavírus (saiba mais);

6 de julho






O governo cabo-verdiano prevê cortar 1,4% da massa salarial da função pública
inicialmente orçamentada para este ano, equivalente a 324 milhões de escudos, com
cancelamentos de recrutamentos e suspensões de progressões (saiba mais);
O Governo cabo-verdiano prevê usar 3% do novo Orçamento do Estado para 2020
para reforçar o Sistema Nacional de Saúde devido à pandemia de Covid-19, incluindo
a aquisição de um avião para emergências (Lusa);
O governo cabo-verdiano vai comprar ‘tablets’ para distribuir por 700 professores e
televisores para que 20% dos alunos mais carenciados possam seguir as aulas em
casa, devido à pandemia de Covid-19 (saiba mais);

5 de julho


O Presidente da República de Cabo Verde afirmou que a Covid-19 “vai pôr à prova” a
capacidade de o país “resistir e vencer”, avisando que manter o nível de emprego e
reforçar a saúde devem ser prioridades (Lusa);

4 de julho


Aprovação da diretiva de acompanhamento e fiscalização do processo de
implementação das condições gerais de segurança sanitária, aplicáveis às instituições,
empresas, serviços ou atividades, assim como dos procedimentos específicos a
observar, no contexto da prevenção da contaminação por SARS-CoV-2 (Resolução n.º
92/2020);
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3 de julho






O Governo cabo-verdiano pretende aumentar em 5,2 milhões de euros o limite à
emissão de garantias e avales do Estado, para apoiar o setor privado, conforme prevê
a proposta de Orçamento Retificativo para 2020 (saiba mais);
O Governo cabo-verdiano vai reduzir para 10% a taxa de Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA) nas empresas do setor do turismo, representando uma quebra de
receita fiscal, este ano, de quase 3,5 milhões de euros (Lusa);
Cabo Verde conta perder este ano quase 12 milhões de euros com a Taxa de
Segurança Aeroportuária, introduzida em 2019 para colmatar o fim da
obrigatoriedade de vistos de entrada no país, menos 60% devido à Covid-19 (saiba
mais);

2 de julho










O estoque da dívida pública de Cabo Verde disparou em abril para um pico histórico
de 132,8% do PIB, devido às necessidades de financiamento provocadas pela
pandemia de Covid-19 (Lusa);
O Estado cabo-verdiano vai gastar 40 milhões de euros com o serviço da dívida
externa em 2020, um corte de 36,1% face à previsão inicial, que resulta de
moratórias concedidas pelos credores (saiba mais);
A empresa Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), privatizada e transformada
comercialmente em CVA em 2019, convocou os acionistas para “deliberar sobre a
nomeação dos novos membros dos órgãos sociais” (Expresso das Ilhas);
O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, afirmou hoje que o Governo
está a tentar um “processo negocial” para viabilizar o futuro da CVA, liderada por
investidores islandeses e totalmente parada desde março (Impala);
Cabo Verde garante condições para testes a viajantes em menos de 72 horas (saiba
mais);
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1 de julho
















O governo entregou a proposta Orçamento Retificativo à Assembleia Nacional - uma
proposta de cerca de 75 milhões de contos, mais 2 milhões do que o anteriormente
aprovado para o ano económico em curso, face contexto de pandemia (governo.cv);
Cabo Verde fechou as contas públicas até abril com um défice de 1.230 milhões de
escudos, equivalente a 0,7% do PIB, já com os primeiros efeitos da crise económica
provocada pela Covid-19 (Lusa);
Doentes com Covid-19 que cumpram determinados requisitos já podem fazer
isolamento domiciliar em vez de serem internados em hospitais de campanha
(Expresso das Ilhas);
As autoridades de saúde de Cabo Verde recomendaram prudência na reabertura das
praias e pediram paciência às pessoas no sentido de aguardarem “um bocadinho
mais” para ver como a situação do novo coronavírus evolui (saiba mais);
A procura turística em Cabo Verde deverá recuar em 2020 a níveis de 2009, devido à
pandemia de Covid-19, com a perda de 536 mil turistas face à previsão inicial do
Governo (saiba mais);
A crise económica provocada pela pandemia de Covid-19 deverá levar à perda de
19.800 empregos em Cabo Verde este ano, com a taxa de desemprego a disparar
para perto de 20%, prevê o governo (saiba mais);
Cabo Verde perde 20 mil empregos e vê desemprego disparar para quase 20% (Porto
Canal);
O Diretor nacional da Saúde destacou a saúde infantil como “eixo fundamental” para
Cabo Verde (Sapo);
A Biblioteca Nacional de Cabo Verde reabriu as salas de leitura e de multimédia (saiba
mais);

30 de junho



Voos de Cabo Verde para Portugal só se forem essenciais e com teste negativo à
Covid-19 (Expresso das Ilhas);
A rede interbancária cabo-verdiana registou operações de 6.163 milhões de escudos
em maio, uma quebra de 26% face ao mesmo mês de 2019 devido à pandemia de
Covid-19, segundo um relatório do banco central (Lusa);
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O Estado cabo-verdiano aumentou em quase 3,5% a dívida pública colocada com a
emissão títulos do Tesouro no mercado nacional desde o início da pandemia de
Covid-19, captando em três meses 28 milhões de euros (saiba mais);
Cabo Verde é o segundo país africano da lusofonia com mais mortes provocadas pela
Covid-19 (saiba mais);
A Câmara do Sal implementa medidas de apoio escolar para evitar abandono do
ensino (Sapo);

29 de junho









O governo cabo-verdiano anunciou a entrega, a 30 de junho, ao presidente do
parlamento da proposta de Orçamento do Estado Retificativo para 2020, devido à
pandemia de Covid-19, a levar à votação dentro de uma semana (Lusa);
O governo anunciou o adiamento para 15 de julho da retoma das ligações aéreas
domésticas, devido à evolução epidemiológica da Covid-19 no arquipélago (saiba
mais);
A Cruz Vermelha de Cabo Verde assinou um protocolo com a Escola de Hotelaria e
Turismo para distribuir cerca de 300 refeições a pessoas e famílias em situação de
emergência social nas ilhas de Santiago e Sal (Sapo);
O Hospital de São Vicente recebeu um ventilador doado pela Câmara Municipal do
Porto (Portugal), para auxiliar no combate à Covid-19 (Mindel Insite);
Clube Futebol Atlântico apoia famílias da cidade de São Filipe e zona norte da ilha
com cestas básicas (Sapo);

28 de junho




O Ministro do Turismo, Carlos Santos, afirmou que “Hoje o turista só viaja se confiar
no sistema de saúde do destino” (Expresso das Ilhas);
Deficientes visuais e Covid-19: “Sem as mãos não somos nada” (saiba mais);
Creches afetadas financeiramente devido à Covid-19 (saiba mais);

26 de junho


Orçamento rectificativo não vai reduzir despesas sociais (Expresso das Ilhas);
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Profissionais de saúde lançam campanha em Portugal para aquisição de máquina
ultra-congeladora para Cabo Verde, destinada ao combate à Covid-19 (saiba mais);
As duas principais ilhas turísticas de Cabo Verde, Sal e Boa Vista, vão contar com
centros de tratamento Covid-19, num projeto que envolve o governo cabo-verdiano
e os operadores turísticos, que vão disponibilizar médicos para o efeito (saiba mais);
Os cidadãos mais carenciados e dos meios rurais estão em desvantagem significativa
para acederem plataformas e-learning disponibilizados pelo governo,
impossibilitando o acompanhamento do estudo durante a pandemia da Covid-19
(inforpress);

25 de junho










O Luxemburgo vai financiar ações de combate à Covid-19 em Cabo Verde com mais
de 1,6 milhões de euros, conforme convenções a assinar dia 26 de junho, na Praia,
pelos dois governos (Lusa);
Cabo Verde vai avançar nos próximos dias com o isolamento domiciliar para pessoas
infetadas com o novo coronavírus, mas será apenas para quem reunir as condições
numa avaliação médica, social, habitacional e económica (saiba mais);
Cabo Verde reviu em baixa os casos diários de coronavírus para quatro, um dos
quais em São Miguel, ilha de Santiago, que passa a ser o 13.º concelho do país a
diagnosticar a doença (saiba mais);
O governo cabo-verdiano prevê 31,6 milhões de euros para reforçar o Sistema
Nacional de Saúde, através do Orçamento do Estado Retificativo para 2020, numa
aposta que passa também por parcerias público-privadas para serviços de saúde
(Lusa);
Mário Sanches, porta-voz das agências de viagens cabo-verdianas, considerou que o
prolongamento do ‘lay-off’ simplificado no Turismo até setembro vai permitir salvar
as empresas afetadas pela crise provocada pela pandemia de Covid-19 (Lusa);

24 de junho


O parlamento debateu as medidas emergenciais pós-estado de emergência para as
famílias e empresas (parlamento.cv / vídeo);
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O primeiro-ministro de Cabo Verde revelou, no parlamento, que os testes à Covid-19
vão começar a ser feitos localmente na ilha do Sal até final deste mês e um quarto
laboratório será instalado na Boa Vista (saiba mais);
Cabo Verde já investiu 1,1 milhões de euros em 39 mil testes rápidos e de virologia
realizados até agora (saiba mais);
O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, anunciou que pretende
negociar com os parceiros internacionais um perdão da dívida do Estado e
subvenções para que o país continue o “difícil caminho do desenvolvimento
sustentável (Lusa);
Os tribunais cabo-verdianos retomam a atividade normal a partir de 29 de junho,
retomando também a contagem de prazos judiciais, após a suspensão devido ao
estado de emergência declarado no final de março para conter a pandemia de
Covid-19 (saiba mais);
O governo cabo-verdiano vai reforçar os laboratórios de virologia do arquipélago que
asseguram o diagnóstico da Covid-19 com equipamentos, materiais e reagentes,
num investimento de mais de 3,7 milhões de euros (Lusa);
O Ministro da Saúde e da Segurança Social fez o lançamento oficial do Inquérito Seroepidemiológico da Infeção por SARS-CoV-2 (insp.gov.cv);
Autoridades de Saúde não descartam possibilidade de transmissão comunitária em
São Vicente (Expresso das Ilhas);
O INSP avança com estudo de seroprevalência do coronavírus (saiba mais);

23 de junho








O governo cabo-verdiano decidiu adiar para agosto a retoma dos voos internacionais
no arquipélago, inicialmente prevista para julho, alegando o recrudescimento dos
casos de Covid-19 na Europa, nomeadamente em Portugal (saiba mais);
Autorização do Ministério da Saúde e da Segurança Social a realizar despesas com o
contrato de aquisição dos equipamentos, materiais e reagentes para o reforço dos
Laboratórios de Virologias (Resolução n.º 88/2020);
Revogação dos artigos 6.º e 7.º da Lei n.º 83/IX/2020, que estabelece medidas
excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença Covid-19, relativamente aos atos processuais e
procedimentais, bem como realização de diligências (Lei n.º 92/IX/2020);
Inquiridores e supervisores terminaram a formação para o inquérito seroepidemiológico da infeção por SARS-CoV-2 em Cabo Verde (insp.gov.cv);
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22 de junho








O Governo de Cabo Verde reafirmou que não haverá corte nos salários, diminuição de
prestações sociais nem aumento de impostos por causa da crise provocada pelo
novo coronavírus, mas pediu mobilização e “esforço suplementar” aos caboverdianos (saiba mais);
Os principais fatores apontados pelas autoridades de saúde para o aumento do
número de casos de Covid-19 em Cabo Verde são: aumento da capacidade de testes,
o desconfinamento, maior mobilidade das pessoas e a desobediência às normas
(Lusa);
A presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira
Hopffer Almada, defendeu a continuação dos testes para aumentar o combate e
reduzir os riscos de propagação do novo coronavírus no país (saiba mais);
Cabo Verde vai passar a usar um aplicativo de telemóvel para rastreamento e deteção
de quem esteve próximo a uma pessoa infetada com Covid-19 e respetivo percurso,
tentando assim conter a propagação da doença, conforme legislação aprovada pelo
governo (saiba mais);

21 de junho


A Embaixada de Cabo Verde doou 600 viseiras e 300 máscaras à associação Nasce e
Renasce, em Portugal (saiba mais);

20 de junho




O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, afirmou que a pandemia de Covid19 no arquipélago está “sob controlo”, embora admita a necessidade de “melhorias”
no combate, desde logo com o comportamento responsável da população (Lusa);
Aprovação do rastreamento voluntário de contactos com recurso a aplicativo móvel,
como ferramenta complementar à gestão da pandemia da Covid-19, e do respetivo
regulamento de implementação, utilização e gestão (Resolução n.º 86/2020);
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19 de junho












Conheça o resultado do estudo Conhecimentos Atitudes e Práticas (CAP) sobre Covid19;
O governo anunciou a realização de um grande concerto online para comemoração
do Dia da Independência, a 5 de julho (governo.cv);
Mais de 90% dos cabo-verdianos dizem confiar nos profissionais de saúde para
receberem informação sobre a Covid-19 (Lusa);
As autoridades de saúde de Cabo Verde reviram em baixa o número de casos diários
de Covid-19 na cidade da Praia (saiba mais);
As comemorações do 45.º aniversário da independência do país, a 05 de julho, vão
ter um número reduzido de participantes, mas com todas as instituições e
personalidades (Lusa);
O governo cabo-verdiano inicia as audições com associações empresariais, partidos
políticos e organizações da sociedade civil para apresentar a proposta do Orçamento
do Estado Retificativo para 2020 (saiba mais);
O governo cabo-verdiano injetou mais de 31 milhões de euros na economia durante o
período de estado de emergência, através de liquidação de milhares de faturas
pendentes e com a aceleração do reembolso de IVA (saiba mais);
Decorreu uma reunião virtual entre os Pontos Focais de Género da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP), subordinada ao tema “Impacto da Covid-19 na
Igualdade de Género na CPLP. Troca de experiências para evitar retrocessos no pós
Covid-19” (saiba mais);

18 de junho






O ministro da Cultura e das Industrias Criativas, Abraão Vicente, afirmou que “O
turismo interno dará oportunidade para maior valorização da nossa cultura”
(governo.cv);
Aprovação da alteração da Resolução nº 77/2020, que aprova a estratégia de
levantamento gradual de medidas restritivas e de distanciamento social, e estabelece
normas de controlo sanitário aplicáveis nas viagens domésticas e internacionais de
passageiros (Resolução n.º 85/2020);
O diretor nacional da Saúde de Cabo Verde, Artur Correia, reconheceu que poderá
haver “falhas” nos espaços de isolamentos dos casos positivos de Covid-19 (Lusa);
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Cabo Verde não vai obrigar à apresentação de testes antecipados à Covid-19 para
quem chega do exterior ou nos voos domésticos, cuja interdição das ligações aéreas
termina em 30 de junho (saiba mais);
O governo cabo-verdiano autorizou a compra de 300 mil máscaras comunitárias para
distribuir por funcionários dos serviços da Administração Pública e por famílias
vulneráveis (saiba mais);

17 de junho












O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, delegou “plenos poderes”
no ministro do Turismo, até 30 de junho, para coordenar a prevenção, mitigação e
tratamento da Covid-19 na ilha do Sal (Lusa);
Autorização ao Ministério da Saúde e da Segurança Social, a proceder mediante
procedimento de ajuste direto, a aquisição de equipamentos de saúde, visando o
reforço do Laboratório de Virologia na análise e deteção de coronavírus (Despacho
n.º 20/2020);
Aprovação de despesa, aos Ministérios das Finanças e da Administração Interna, para
a aquisição máscaras, no âmbito do Projeto de combate à Covid-19 (Despacho n.º
21/2020);
“Mãos Unidas, Juntos para Cabo Verde” é o lema da campanha de solidariedade
lançada em Itália para apoiar as famílias cabo-verdianas mais afetadas pela Covid-19
(Deutsche Welle);
A Organização das Nações Unidas (ONU) transferiu cerca de 10 mil contos para a
conta do Tesouro para apoiar as famílias mais pobres, e a reabertura dos jardins
infantis (saiba mais);
O vice-primeiro-ministro cabo-verdiano, Olavo Correia, admitiu cortes e
congelamento de progressões e promoções na função pública, devido à crise
económica provocada pela pandemia de Covid-19 (saiba mais);

16 de junho


O primeiro-ministro de Cabo Verde anunciou um plano de intervenção para a ilha do
Sal, travando o desconfinamento em curso, devido ao aumento de casos de Covid-19,
que será coordenado localmente pelo ministro do Turismo (Lusa / Despacho n.º
19/2020);
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O governo aprovou, no âmbito do Programa de apoio em resposta à crise do Covid19, o Acordo de empréstimo celebrado entre a República de Cabo Verde e Banco
Africano de Desenvolvimento (Decreto n.º 7/2020);
Cabo Verde tem aumentado a sua resiliência e melhorado todos os dias a capacidade
de intervenção no combate ao novo coronavírus (saiba mais);
O vice-primeiro-ministro cabo-verdiano, Olavo Correia, considera prolongar além de
30 de junho o modelo de 'lay-off', implementado para mitigar os efeitos económicos
da pandemia de Covid-19 (saiba mais);
O governo cabo-verdiano estima a retoma do turismo de cruzeiros no arquipélago a
partir de outubro (saiba mais);

15 de junho








A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) criou um fundo social de 97 mil euros
para apoiar os artistas em situação de carência económica devido à pandemia do
novo coronavírus (Lusa);
Cabo Verde entra na II fase do desconfinamento com levantamento de algumas
restrições (Expresso das Ilhas);
A procura turística em Cabo Verde caiu 26,9% no primeiro trimestre de 2020, face a
2019, para 170.778 hóspedes, devido à pandemia de Covid-19 (saiba mais);
O vice-primeiro-ministro cabo-verdiano, Olavo Correia, estimou que a dívida pública
do país chegue aos 150% do PIB, até 2021, devido à crise económica e sanitária da
Covid-19 (saiba mais);
As autoridades cabo-verdianas recorreram a 8,5 toneladas de álcool etílico da
indústria de bebidas do país para garantir a produção de álcool gel, necessário para a
higienização e prevenção da Covid-19 (saiba mais);

14 de junho


A agência de notação financeira Fitch Ratings afirmou que a economia de Cabo Verde
deverá recuar 14%, a dívida pública subirá para 157,1%, e o turismo só em 2021 vai
recuperar (Lusa);
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12 de junho









Relatório confirma que as “Medidas Adotadas na Vigência da Declaração do Estado
de Emergência” pelo Governo foram assertivas (governo.cv);
A Empresa de Mobilidade e Estacionamento da Praia (EMEP) disponibiliza aos
profissionais de saúde dísticos grátis (Expresso das Ilhas);
O governo aprovou a proposta de decreto sobre o acordo de empréstimo celebrado
entre a República de Cabo Verde e o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD)
para o reforço da cobertura de proteção social em matéria de saúde para fazer face à
crise Covid-19, no valor de 30 milhões de euros (governo.cv);
Cabo Verde integra Top 20 dos destinos de férias mais procurados para 2021 (eglobal);
A capitalização bolsista na Bolsa de Cabo Verde (BCV) aumentou 1,6% no primeiro
trimestre do ano, face a 2019, ultrapassando os 700 milhões de euros (saiba mais);
Pandemia retira mais de 11% ao Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde em 2020
(Lusa);
O Estado cabo-verdiano gastou quase três milhões de euros em abril e maio com o
‘lay-off’ de 12.318 trabalhadores do setor privado, devido à pandemia de Covid-19
(saiba mais);

11 de junho









O Governo de Cabo Verde anunciou o alargamento à ilha do Sal a realização de testes
à Covid-19, já em curso em Santiago e São Vicente, com uma parceria públicoprivada (saiba mais);
Cabo Verde realizou até o momento mais de 20 mil testes de Covid-19 (saiba mais);
O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) solicitou ao governo
relatório de execução das medidas de emergência (declaração / parlamento.cv);
Governo garante que casos em Santo Antão já estavam “devidamente isolados”
(Expresso das Ilhas);
O governo apresentou um Programa Extraordinário de Apoio aos Estudantes
Universitários à Juventude para Democracia (JPD), nomeadamente aos estudantes
deslocados para fazer face às consequências da emergência sanitária imposta pela
Covid-19 (governo.cv);
A petrolífera cabo-verdiana Enacol e a Fundação Galp anunciaram a entrega de um
ventilador ao hospital Dr. Baptista de Sousa, na ilha de São Vicente;
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A Universidade pública de Cabo Verde (Uni-CV) retrocede no comunicado e retoma as
aulas presenciais em Santiago (Expresso das Ilhas);
A Organização Mundial da Saúde (OMS) enalteceu o trabalho das autoridades caboverdianas na “mitigação” dos efeitos da Covid-19, com as medidas tomadas antes do
aparecimento do primeiro caso no país (saiba mais);

10 de junho






O vice-primeiro-ministro cabo-verdiano, Olavo Correia, admitiu uma recessão
económica em Cabo Verde de 8% em 2019, devido à crise económica provocada pela
pandemia de Covid-19 (Lusa);
Autorização ao Ministério da Saúde e da Segurança Social a proceder, mediante
procedimento de ajuste direto, a aquisição de três equipamentos de saúde, visando
o reforço do Laboratório de Virologia na análise e detecção do coronavírus (Despacho
n.º 18/2020);
Prorrogação, em resposta à pandemia da Covid-19, do estatuto de utilidade pública
desportiva de que as federações desportivas sejam titulares na data de entrada em
vigor do presente diploma para até 31 de dezembro de 2021 (Decreto n.º 53/2020);

9 de junho








A companhia aérea cabo-verdiana TICV (ex-Binter CV) anunciou que transportou 575
passageiros em voos autorizados desde que foi declarado o estado de emergência
devido à Covid-19, no final de março, levando à suspensão das ligações domésticas
(saiba mais);
O governo vai investir cerca de 100 milhões de escudos na formação do setor
informal (Expresso das Ilhas);
O Sindicato dos Professores da ilha cabo-verdiana de Santiago (SIPROFIS) propôs ao
Ministério da Educação a realização de um concurso de professores não-presencial,
para evitar a propagação do novo coronavírus no país (Lusa);
As remessas através dos Correios de Cabo Verde aumentaram em mais de 50% entre
abril e maio, consequência da Covid-19 (Expresso das Ilhas);
Ministério da Economia Marítima isenta embarcações de pesca do pagamento de
licenças (saiba mais);
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8 de junho





Cabo Verde está a ponderar a possibilidade de isolamento domiciliário dos doentes
de Covid-19, mas continua sem condições para o efeito (Lusa);
O ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, Luís Filipe Tavares,
informou que já foram repatriadas 684 pessoas que estavam retidas no estrangeiro
devido à pandemia da Covid-19 (Expresso das Ilhas);
Cabo Verde tem 1500 pessoas em quarentena (saiba mais);

7 de junho




A Uni-CV anunciou o adiamento do regresso das aulas presenciais em Santiago, que
deveria acontecer na segunda-feira, devido ao “aumento progressivo” de casos de
Covid-19 na maior ilha do país (Lusa);
Testes rápidos já estão a ser realizados em todas as delegacias de Saúde de Santo
Antão (Expresso das Ilhas);

6 de junho



O primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva, reuniu com os operadores do setor
da restauração, considerando os impactos negativos causados pela pandemia (vídeo);
A Câmara Municipal do Porto doou um ventilador e máscaras de proteção fácil a
Mindelo (saiba mais);

5 de junho





A cantora Cremilda Medina realizou um concerto online, a pedido dos fãs, de Portugal
a Cabo Verde (Expresso das Ilhas);
O primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva, visitou as rendas de realização de
testes rápidos da Covid-19, nas zonas de Casa Lata e Achada Santo António (vídeo /
reportagem fotográfica);
As autoridades de saúde de Cabo Verde justificaram o aumento de casos do novo
coronavírus, sobretudo na cidade da Praia, com a melhoria da capacidade de
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diagnóstico, com investigação epidemiológica, testes rápidos e testes de virologia
(Lusa);
A Câmara Municipal do Porto doou ventilador e máscaras cirúrgicas à ilha de São
Vicente (saiba mais);
O Laboratório de Virologia em São Vicente foi inaugurado e tem capacidade para
realizar cerca de 100 testes diários de Covid-19 (Expresso das Ilhas);

4 de junho










Reforço da equipa de combate à Covid-19 na ilha do Sal, nomeadamente médicos,
enfermeiros e técnicos (RCV);
A EMEP já retomou a cobrança nos parques de estacionamento, suspensa desde
início de março, devido à pandemia da Covid-19 (saiba mais);
O Aplicativo móvel “NaNosMon” vai rastrear casos infectados da Covid-19, garantindo
e preservando a liberdade individual e evitar o colapso do sistema de saúde nacional
(Expresso das Ilhas);
Escolas de condução reabrem em Cabo Verde mas verificasse pouca procura (Jornal
Económico);
O economista e secretário-geral da Câmara de Comércio de Sotavento (CCS), José Luís
Neves, afirmou que os próximos tempos vão exigir um súper governo e um súper
banco central (inforpress);
Cabo Verde espera testar seis mil pessoas em estudo de seroprevalência do vírus
(Lusa);
A OMS vai disponibilizar 565 mil euros a Cabo Verde para o reforço do combate ao
novo coronavírus, anunciou hoje o Governo cabo-verdiano (saiba mais);

3 de junho





O presidente da Proteção Civil de Cabo Verde afirmou que, além da exigência das
autoridades, os cidadãos devem ter responsabilidade e redobrar as medidas de
segurança na cidade da Praia, o foco da Covid-19 no país (Lusa);
Secção consular de Portugal em Cabo Verde retoma atendimento presencial a partir
do dia 8 de junho de 2020 (Lusa);
O governo analisou o quadro de formalização e proteção dos Agentes e Promotores
Culturais (governo.cv);
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A delegada de Saúde em Santa Cruz informou que a sua equipa está no terreno a
investigar os contactos dos casos confirmados da infeção por Covid-19 no concelho,
apelando a mais colaboração e serenidade por parte da população (Expresso das
Ilhas);
Cabo Verde autorizou cerca de 4,2 milhões de euros em créditos ao abrigo das
medidas de financiamento disponibilizadas às empresas para fazer face aos feitos da
Covid-19 e pagou a cerca de 12 mil trabalhadores ao abrigo do ‘lay-off’ (Impala);
O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, considerou que não se pode
“afrouxar”, independentemente do estado em que o país se encontra, pediu
responsabilidade e não quer facilitar a vida ao novo coronavírus (Lusa);
Aprovação de medidas de compensação financeira do Estado à empresa MOAVE –
Moagem de Cabo Verde, S.A, visando a manutenção do preço da farinha de trigo
durante o período da pandemia da Covid-19 (Resolução n.º 80/2020);
Aprovação de compensação extraordinária, em forma de seguro de vida, para o
trabalhador de saúde, em efetividade de funções, que atua no Serviço Nacional de
Saúde, decorrente da morte direta por contágio de Covid-19 (Resolução n.º
79/2020);

2 de junho









O diretor nacional da Saúde de Cabo Verde, Artur Correia, alertou que todas as ilhas
do país podem ainda vir a ter casos do novo coronavírus, tal como aconteceu no Sal
(saiba mais);
O delegado de saúde de São Vicente conta com a montagem do laboratório de
virologia nos próximos dias (Expresso da Ilhas);
O Instituto Marítimo e Portuário reforça o apelo para o cumprimento das restrições
de acesso e uso das zonas balneares, no âmbito das medidas preventivas para evitar a
propagação da Covid-19 - a violação das regras pode levar a nova interdição das
praias (saiba mais);
Em resultado de uma ação promovida pelo INSP em parceria com a OMS
profissionais de saúde recebem formação em “Envolvimento Comunitário e Estratégia
de Comunicação nas estruturas de saúde em contexto de emergências sanitárias”
(insp.gov.cv);
Receção de uma doação de 60 viseiras de proteção facial doadas pela empresa
MPServiços ao INSP, para fazer face à Covid-19;
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1 de junho




Cabo Verde aderiu a um aplicativo internacional que permite rastrear, no telemóvel,
casos e contactos de infetados pela Covid-19, garantindo anonimato de todos os
intervenientes e evitar o colapso do sistema de saúde (Lusa);
O Laboratório de Virologia de Cabo Verde já realizou mais de 4 mil testes ao novo
coronavírus (saiba mais);

30 de maio




Cabo Verde vai aliviar quinzenalmente as restrições impostas para conter a pandemia
de Covid-19, conforme plano de desconfinamento até outubro, que entrou em vigor,
mas que poderão ser revertidas em caso de agravamento da transmissão (Lusa);
O primeiro-ministro afirmou que o governo irá desenhar um Programa de
relançamento e recuperação de empresas da Construção Civil (governo.cv);

29 de maio




O governo republicou o regulamento de acesso e frequência das Praias Balneares
Nacionais, considerando o término do estado de emergência na ilha de Boa Vista
(Republicação n.º 81/20);
Declaração da situação de calamidade com base na situação epidemiológica ainda
existente na ilha de Santiago e no risco de contaminação no país, decorrente da
propagação da Covid-19 e na necessidade de manutenção das medidas destinadas
ao reforço do nível da prevenção, em vigor a partir da 00h00 do dia 30 de maio
(Resolução n.º 76/20):
 Mantêm-se encerradas as instalações e proibidas as atividades culturais,
recreativas, desportivas, de lazer e diversão;
 Mantêm-se interditas as ligações aéreas interilhas;
 A prática de atividades de cariz religioso e de culto obedece às condições
sanitárias fixadas, relativas à redução da lotação dos espaços a 1/3 da
capacidade, à higienização frequente, etiqueta respiratória, desinfeção das
mãos, bem assim como à obrigatoriedade de disponibilização de desinfetante
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para as mãos à base de álcool e de adoção de procedimentos de medição de
temperatura corporal;
 As restrições serão levantadas de forma faseada, mediante calendário a ser
aprovado pelo governo;
Aprovação da estratégia e a calendarização do levantamento gradual de medidas
restritivas e de distanciamento social, impostas no âmbito da prevenção à pandemia
da Covid-19, previstas até outubro de 2020 (Resolução n.º 77/20);
Aprovação das medidas a serem implementadas nos serviços da Câmara Municipal da
Praia (CMP) no pós estado de emergência, em vigor a partir do dia 30 de maio e com
duração e 30 dias (Deliberação n.º 13/20):
 Durante o mês de junho os serviços da CMP passam a funcionar em regime
normal à exceção das Delegações Municipais e do Edifício Técnico, com turnos
das 08h à 13h e da 13h às 18h;
 Uso obrigatório de máscaras comunitárias ou cirúrgicas em todos os serviços da
CMP;
 Os Centros de Dia Municipais devem continuar encerrados, devendo o serviço
de ação social continuar a garantir um serviço mínimo domiciliar, bem como os
serviços de cuidados aos utentes internos do Centro Emergencial da Terceira
Idade;
 A Casa Abrigo Municipal passará a funcionar das 17h30 às 07h garantindo os
cuidados de higiene, alimentação, assistência e proteção aos sem abrigos da
cidade;
 Os Jardins Infantis do Município devem permanecer encerrados até o próximo
ano letivo, bem como os projetos Salas de Estudo e Casa Primavera;
 Os recintos desportivos, parques infantis, “fitness park” e ginásios Municipais
devem continuar encerrados até decisão em contrário;
 As audiências públicas presenciais devem ser retomadas de forma gradual e
limitada sendo recomendável a utilização da internet para tratamento de
assuntos pendentes;
 Nos Cemitérios Municipais deve-se adotar as regras de afastamento social entre
os utentes e a realização de funerais, condicionada à inexistência de
aglomeração de pessoas e controlo no que respeita as distancias de segurança;
 Retoma do concurso público para atribuição de Habitação de Interesse Social
suspenso pelo decreto do estado de emergência;
 O Mercado do Plateau e os demais mercados municipais devem continuar a
funcionar com 50% da capacidade e com distanciamento social delimitado e em
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regime de rotatividade diária entre as vendedeiras - aos Sábados, todos os
mercados em funcionamento devem encerrar às 14h;
 Venda Ambulante: mantêm-se a proibição de vendas nos passeios;
 A reabertura do Mercado de Sucupira deverá ser faseada e gradual, a partir do
dia 2 de junho e da forma descrita na deliberação;
O primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Sila, anunciou que o governo está a
preparar o Plano de Desconfinamento a aplicar no país - com retoma de voos a 30 de
junho - bem como a criação de um quadro de incentivos para apoiar as empresas e
outras organizações privadas no esforço de adaptação da sua atividade às novas
exigências e normas impostas no Plano de Desconfinamento (vídeo);
O governo anunciou que Cabo Verde reabre em julho como “destino turístico”,
voltando a receber visitantes estrangeiros e com todos os operadores do circuito
obrigados a um selo de segurança sanitária (Lusa);
Cabo Verde vai triplicar capacidade de realização de testes (saiba mais);

28 de maio









O Presidente da República anunciou o fim do estado de emergência, depois da
reunião de avaliação feita com o governo, no entanto recomendou prudência, com o
levantamento progressivo das restrições na ilha de Santiago e apelou ao sentido de
responsabilidade de todos para se poder caminhar para uma situação de
normalidade (saiba mais);
As operadoras cabo-verdianas de comunicações eletrónicas estão proibidas, nos
próximos quatro meses, de lançar novas ofertas ou alterar os tarifários que já
praticam (saiba mais);
Jurista defende que deveria haver “mecanismos de compensação” para os pais que
têm de ficar em casa a tomar conta de crianças (Expresso das Ilhas);
Chegada à Praia de um voo com equipamentos e materiais de laboratório para apoio
ao combate à Covid-19 - trata-se de mais uma aquisição do Governo de Cabo Verde,
a Portugal, de dois equipamentos PCR, reagentes e pacotes de testes (insp.gov.cv);
O BAD anunciou um empréstimo de 30 milhões de euros a Cabo Verde para
fortalecer a resposta aos impactos da pandemia da Covid-19, nas áreas da saúde e
inclusão social (Lusa);
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27 de maio





O parlamento debateu as políticas públicas para o mundo rural e medidas para o
contexto de emergência (vídeo sessão completa / intervenção do Primeiro-ministo,
José Ulisses Correia e Silva / parlamento.cv);
O Laboratório de Virologia detetou reagentes deteriorados, impedindo a realização
de testes durante cerca de cinco dias em Cabo Verde (Impala);
O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) de Cabo Verde recebeu mais de
1700 pedidos para declaração de situação contributiva nos meses de abril e maio,
no âmbito das medidas de mitigação da Covid-19 (saiba mais);

26 de maio






Aprovação da segunda alteração à Resolução nº 97/2017, que criou o Programa
Fomento ao Micro Empreendedorismo, nomeadamente do 12.º artigo em que a
bonificação de juros pelo Estado passa a ser até 80% da taxa negociada com os
bancos Comerciais, com a verba alocada de 180.000.000$00 (Resolução n.º
74/2020);
O Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, efetuou uma visita de
terreno a alguns bairros da cidade da Praia onde apelou aos cidadãos para o respeito
das medidas de higiene e segurança (fotorreportagem / governo.cv);
92% dos cabo-verdianos considera medidas de prevenção à propagação da Covid-19
apropriadas (Expresso das Ilhas);

25 de maio






O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, durante as comemorações do dia de
África, defendeu o reforço da autonomia financeira dos estados africanos na luta
contra a Covid-19 (parlamento.cv);
Cabo Verde Interilhas transportou quase 9 mil passageiros após retoma (saiba mais);
A Cruz Vermelha de Cabo Verde anunciou a retoma do pagamento dos prémios dos
jogos sociais, incluindo o totoloto;
O diretor nacional de Saúde de Cabo Verde, Artur Correia, afirmou que o país se
encontra numa situação “estacionária” da progressão da Covid-19, tendo mesmo
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registado um grau de transmissibilidade de infeção (RT) inferior a 1 nos últimos dias
(Lusa);
A violência de género aumentou 8% em Cabo Verde durante estado de emergência
(saiba mais);
Doação da seguradora Garantia, às autoridades de saúde, de 4 mil testes rápidos para
reforçar a resposta de combate à Covid-19 no país;
A Direção Nacional da Saúde realizou cerca de 3 mil testes rápidos em Santiago e
Boa Vista durante o mês de maio;

23 de maio



Tendas instaladas nos bairros da cidade da Praia estão a permitir a realização de
testes rápidos em massa à presença do novo coronavírus na comunidade (Lusa);
A SolAtlântico anunciou que dia 25 de maio os autocarros de transporte público
coletivo de passageiros voltam a circular na cidade da Praia, após testes negativos
dos motoristas (saiba mais);

22 de maio











Governo aprova regulamento que estabelece um conjunto de regras e procedimentos
para prevenção do contágio da pandemia do Coronavírus Sars-Cov 2, nas Instituições
de Formação Profissional Públicas e Privadas, em todo o território nacional
(governo.cv);
O Conselho Superior de Magistratura Judicial (CSMJ) estabeleceu um conjunto de
regras preventivas à Covid-19 nas instalações judiciais, entre os quais o uso
obrigatório de máscaras dentro de todos os tribunais do país (Sapo);
O movimento de navios nos portos cabo-verdianos caiu para metade em abril, para
313 escalas, devido às limitações impostas pelo governo para travar o alastramento
da Covid-19 (Lusa);
Emprofac já colocou no mercado 64 mil máscaras ‘made in’ Cabo Verde (saiba mais);
Hospital da Trindade acolhe doentes de Covid-19 psicologicamente afetados
(Expresso das Ilhas);
Cabo Verde realizou cerca de 3 mil testes rápidos durante o mês de maio (Lusa);
O diretor nacional de Saúde, Artur Correia, afirmou que os dados apontam para uma
estagnação da infeção pelo novo coronavírus no país (saiba mais);
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21 de maio




O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, apontou a possibilidade de iniciar
o levantamento das restrições impostas pelo estado de emergência na ilha de
Santiago, se nos próximos dias “todos” cumprirem as responsabilidades para conter
a Covid-19 (Lusa);
Os primeiros 33 cidadãos retidos na Boa Vista desde 20 de março, quando a ilha
cabo-verdiana entrou em isolamento devido à Covid-19, começaram a regressar às
ilhas onde residem, depois de testes negativos à doença (saiba mais);

20 de maio










Universitários da ilha do Fogo pedem suspensão das propinas com efeitos a partir de
março (Expresso das Ilhas);
Aprovação da comparticipação nos encargos académicos (curso profissional ou
superior) a estudantes, no âmbito do Covid-19 - valor máximo atribuído a bolseiros 5
mil escudos e não bolseiros 10 mi (Deliberação n.º 198/CMTSN/2020);
O Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, informou que o laboratório de virologia
da Praia conta com mais um aparelho de testes de novo coronavírus;
O Diretor-geral do Tesouro afirmou que é essencial que os projetos se realizem,
apesar dos impactos negativos da Covid-19 (governo.cv);
Taxa turística em Cabo Verde rendeu menos 12,7% no primeiro trimestre, devido ao
impacto da pandemia da Covid-19 (Jornal Económico);
A primeira edição da Bolsa Cabo Verde Digital alcança mais de 120 candidaturas:
projeto lançado em março pelo governo de Cabo Verde, com objetivo de dar aos
jovens cabo-verdianos mais uma importante oportunidade de desenvolverem
soluções de base tecnológica (governo.cv);
A presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania caboverdiana reconheceu o “esforço enorme” do país, mas pediu uma “atuação mais
concertada” entre os setores para implementar as medidas de mitigação dos feitos
do novo coronavírus (saiba mais);
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19 de maio






O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, apelou à “imediata
mudança” de atitude da população da Praia que “ainda resiste” a adotar os
procedimentos do estado de emergência para travar a pandemia de Covid-19 (Lusa);
As organizações cabo-verdianas vão realizar menos atividades e apostar em apenas
voluntários locais para proteger as tartarugas marinhas do país, na nova época de
desova que começa a 01 de junho, em tempo de pandemia do novo coronavírus
(saiba mais);
Praias balneares reabrem “brevemente” mas com várias restrições, nomeadamente o
cumprimento de normas de proteção sanitária de distanciamento social, no mínimo
de dois metros - o seu não cumprimento será alvo de coimas entre 5 a 75 mil
escudos (Expresso das Ilhas);

18 de maio


Aprovação de medidas restritivas ao funcionamento dos serviços da Câmara
Municipal da Praia (CMP) no contexto da 3ª prorrogação do estado de emergência
(Deliberação n.º 12/2020):
 Todos os serviços da Câmara Municipal da Praia passarão a funcionar em regime
de turno, sendo os turnos das 9h à 13h e da 13h30 às 17h30 com exceção dos
serviços dos Bombeiros, Guarda Municipal, Saneamento e Oficinas e Máquinas;
 É proibida a permanência de munícipes, em qualquer serviço de atendimento ao
público da Câmara Municipal da Praia, sem máscaras comunitárias ou cirúrgicas;
 Uso obrigatório de máscaras para todos os funcionários da Front-Office da
Câmara Municipal bem como os funcionários de serviços essências como
Saneamento, Guarda Municipal, Ação Social, Bombeiros, Fiscais dos Mercados,
Oficina e Máquinas, Centro Logístico, Aterro Sanitário e Cemitérios da Várzea e
de Achada S. Filipe;
 Os centros de dia municipais devem continuar encerrados, devendo o serviço de
ação social continuar a garantir um serviço mínimo domiciliar e serviços de
cuidados aos utentes internos do Centro Emergencial da Terceira Idade;
 As delegações municipais manter-se-ão encerradas durante o período de estado
de emergência;
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 A Casa Abrigo Municipal funcionará por 24h até o dia 29 de maio, garantindo os
cuidados de higiene, alimentação e assistência e proteção aos sem abrigos da
nossa Cidade;
 Os jardins infantis do município devem permanecer encerrados até o próximo ano
letivo, bem como os projetos Salas de Estudo e Casa Primavera;
 Os recintos desportivos, parques infantis, “fitness park” e ginásios Municipais
devem continuar encerrados até decisão em contrário;
 As audiências públicas presenciais vão continuar encerradas até novas diretrizes,
pelo que quaisquer assuntos relativos aos pelouros da CMP devem ser tratados
via requerimento ou e-mail;
 Nos cemitérios municipais deve-se adotar as regras de afastamento social entre
os utentes e a realização de funerais condicionada à inexistência de aglomeração
de pessoas e controlo no que respeita as distâncias de segurança;
Aprovação de novas regras aplicadas aos mercados municipais:
 O Mercado do Plateau deve continuar a funcionar com metade da capacidade e
com distanciamento social delimitado e em regime de rotatividade diária entre
as vendedeiras e entrega ao domicílio de produtos via Plataformas digitais;
 O Mercado Sucupira, bem como os Mercados circundantes continuarão
encerrados até ao dia 29 de maio;
 Os demais Mercados Municipais (Terra Branca, Vila Nova, Achadinha, Eugénio
Lima, Achada Santo António), devem continuar a funcionar com apenas metade
das vendedeiras em regime diário de rotatividade;
 Aos Sábados, todos os Mercados em funcionamento devem encerrar às 14h;
 Venda Ambulante, mantêm-se a proibição de vendas nos passeios;
Aprovação de medidas aplicáveis aos transportes públicos:
 Todos os Táxis devem colocar barreiras de proteção transparentes no interior
dos veículos, tornando-se obrigatório o uso de máscaras para os condutores
bem como a implementação de medidas permanentes de higienização dos
mesmos;
 Os Autocarros devem funcionar com metade de capacidade tornados e
obrigatória a implementação de medidas de higienização permanente e uso de
máscaras para os condutores e passageiros;
Infetados por coronavírus: Relatos de pacientes em isolamento, por Sheilla Ribeiro;
A Diretora Nacional da Educação de Cabo Verde, Eleonora Sousa, afirmou que o
regresso às aulas presenciais, na segunda-feira para alunos do 12.º ano, foi tranquilo
(Expresso das Ilhas);
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O Ministério da Saúde e da Segurança Social informou que as autoridades de Cabo
Verde não realizaram testes de Covid-19, no fim de semana, porque os
equipamentos do Laboratório de Virologia encontram-se em manutenção;
O Ministério da Cultura anunciou que a União Europeia irá injetar 10 mil euros no
programa cultural em Cabo Verde, para mitigar efeitos da pandemia de Covid-19
(saiba mais);
Início da 2.ª edição do Projeto “EnPalco100Artistas”, candidaturas abertas de 18 de
maio a 24 de maio (vídeo / edital / formulário de inscrição);
Quatro museus cabo-verdianos, tutelados pelo Ministério da Cultura, passaram a
disponibilizar visitas virtuais, uma vez que se encontram fechados devido à
pandemia do novo coronavírus, nomeadamente o antigo campo de concentração
do Tarrafal, Museu da Tabanca, Museu do Sal e o Museu Etnográfico da Praia (os
três em Santiago);
O Instituto do Património Cultural (IPC) afirmou que impacto da Covid-19 no setor
museológico no arquipélago é “grande” (saiba mais);
O Diretor Nacional de Saúde anunciou que existe a expectativa de que a ilha da Boa
Vista, primeiro foco da Covid-19 em Cabo Verde, deixe de ter casos ativos da doença
esta semana (Lusa);
Cabo Verde irá prolongar a sua presidência na Comunidade de Países de Língua
Portuguesa (CPLP), até 2021, após proposta de Angola, considerando o impacto da
Covid-19 no normal funcionamento dos serviços;
Praia prepara mais “camas” para receber doentes portadores do novo coronavírus
(Expresso das Ilhas);
A Fundação Cabo-verdiana de Acão Social Escolar (FICASE) apoia 125 universitários
deslocados, com uma ajuda financeira de 5 mil escudos, que corresponde a 50% do
valor da propina;
Cabo Verde Airlines vale quase 8% do PIB mas está parada desde março (saiba mais);
O Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, afirmou que a evolução da Covid-19 tem
decorrido de forma lenta, e que está a seguir de perto a previsão do Ministério da
Saúde (saiba mais);
Aprovação do Regulamento de acesso e frequência das praias nacionais - aplicável às
ilhas não se encontram em estado de emergência (Deliberação n.º
39/CD.IMP/2020):
 Consulte a deliberação acerca das praias interditas, por ilha, e os horários em
que cada praia autorizada;
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 Devem ser respeitadas as regras de distanciamento social, no mínimo de dois
metros entre os cidadãos;
 Manter distâncias mínimas entre os guarda-sóis dos banhistas de cinco metros
mínimos;
 Limitar a concentração de familiares ao número máximo de oito pessoas;
 Manter as regras de higienização.
 Ficam proibidas nas praias e zonas marítimas balneares, quaisquer atividades
lúdicas, desportivas, musicais, que possam originar grandes aglomerações
urbanas de pessoas, a saber: comercialização ambulante de bebidas e comidas;
picnics, passeios, festas e convívios diversos; utilização de equipamentos
sonoros; utilização e permanência em tendas coletivas; prática de todo o tipo de
jogos de caráter coletivo; prática de atividades onde haja troca de materiais e
equipamentos; utilização de ginásios e parques fitness;

17 de maio



O Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Silva, apelou aos munícipes a
união de todos na luta contra a Covid-19 (Expresso das Ilhas);
O governo de Cabo Verde lançou um vídeo explicativo das medidas para a ilha de
Santiago;

16 de maio


Preços em Cabo Verde voltam a descer em abril (Observador);

15 de maio




Hospital da Praia já realiza testes rápidos para detetar doença nos pacientes e
profissionais de saúde (saiba mais);
O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, enalteceu o papel fundamental das
famílias no combate à pandemia da Covid-19 (Lusa);
Os concelhos do norte da ilha cabo-verdiana de Santiago retomam as celebrações
religiosas com lotação nos templos reduzida, conforme o estabelecido no decreto-lei
de prorrogação do estado de emergência;
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Aprovação das condições de repatriamento de cidadãos cabo-verdianos,
habitualmente residentes em Cabo Verde, que se encontram temporariamente fora
de Cabo Verde, tendo sido impedidos de regressar ao país, na decorrência de
interdição de voos e ligações marítimas, por causa da pandemia da Covid-19
(Resolução n.º 73/2020):
 Os cidadãos que regressem a Cabo Verde devem, à sua chegada, submeter-se a
quarentena obrigatória, em local próprio indicado pelos Serviços competentes, e
a realização obrigatória de teste laboratorial de despiste da Covid-19, na altura
indicada, assinando um termo de compromisso de aceitação;
 Antes da viagem de regresso, os cidadãos referidos no número anterior devem
assinar um termo de compromisso de aceitação das medidas constantes desta
resolução;
Primeiro-ministro afirma que se justifica o prolongamento do Estado de Emergência
em Santiago (governo.cv);
Prorrogação do prazo de prestação de conta de gerência do ano de 2019 i, até 31 de
julho de 2020 (Resolução n.º 1/2020);
O Instituto Nacional da Saúde Pública, em parceria com a UNICEF, promoveu uma
ação de formação sobre a comunicação de risco e o engajamento comunitário,
destinada aos líderes comunitários e plataforma das Organizações Não
Governamentais (ONG) e seus associados, Cruz Vermelha de Cabo Verde visando
reforçar a comunicação e sensibilização nas comunidades, mas sobretudo levar
informações verdadeiras e harmonizadas às pessoas (insp.gov.cv);

14 de maio


O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, decretou a prorrogação da
declaração de estado de emergência para a Ilha de Santiago, justificada por
calamidade pública, por mais 15 dias, com início à 00h00 do dia 15 de maio e término
à 00h00 do dia 29 de maio 2020 (Decreto Presidencial n.º 09/2020 / Mensagem do
Presidente):
 Permitida a circulação de pessoas para a realização de actividades profissionais e
aquisição de bens e serviços essenciais - dispensados de solicitar autorização de
circulação;
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 Os maiores de 65 anos, portadores de doença crónica e grupos de risco deverão
solicitar autorização através de: www.snpcb-mai.gov.cv;
 Recolhimento obrigatório no domicílio após as 21h30, exceto quem se encontre
em regime de trabalho noturno ou em situação de emergência médica - sob
pena de detenção por crime e desobediência e apreensão de veículo;
 Regresso faseado das atividades económicas - instituições, empresas e os
estabelecimentos podem retomar as suas atividades laborais, respeitando as
regras de segurança e higiene, com restrições nos horários de funcionamento e
escalas de serviço;
 As lojas e supermercados podem ficar abertos até às 20 horas;
 Os serviços de correio, banco, seguros, previdência social, e western union devem
garantir o atendimento até às 15 horas;
 Continuam encerrados os seguintes serviços: discotecas, bares, praças e parques,
recintos desportivos e praias de mar, ginásios, barbearias, cabeleireiros e salões
de estética;


O governo emitiu a regulamentação da declaração de estado de emergência,
decorrente da prorrogação decretada (Decreto-lei nº 51/20 / intervenção do
primeiro-ministro);



O Fundo Galego para a Cooperação e Solidariedade anunciou que vários
representantes das suas administrações locais associaram-se com autoridades locais
de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe na campanha “Os
Municípios Cooperam” (saiba mais);



Concepção da autorização para a terceira renovação do estado de emergência,
solicitada pelo Presidente da República, na mensagem endereçada à Assembleia
Nacional a 13 de maio de 2020 (Resolução nº 165/IX/2020);



O governo anunciou que a hotelaria e restauração de Cabo Verde terão de passar por
processos de certificação das normas de prevenção da propagação da Covid-19, por
forma a atrair turistas ao país;
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Governo disponibiliza linha de crédito de mil contos para instituições de
microfinanças (saiba mais);

13 de maio







O Banco de Fomento Internacional (BFI) doou ao Hospital Agostinho Neto (HAN) e à
Polícia Nacional (PN) máscaras cirúrgicas e máscaras PFF2, no valor de 1 milhão de
escudos (inforpress);
O ministro da Saúde de Cabo Verde, Arlindo do Rosário, afirmou que Cabo Verde
contratou 400 profissionais de saúde para reforçar o Sistema de Saúde no combate à
Covid-19 (saiba mais);
Em entrevista ao jornal Público, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e
Silva, afirmou que “2020 será praticamente um ano perdido (para o país)” (Público);
Governo disponibiliza mais de 25 mil contos para trabalhadores domésticos
(governo.cv);

12 de maio






O Presidente da República, o governo, as autoridades e os técnicos reuniram-se para
a avaliação do estado de emergência nas ilhas de Santiago e da Boa Vista (Ordem do
dia);
O primeiro-ministro, por ocasião do Dia Internacional do Enfermeiro, endereçou
palavras de estímulo e força aos enfermeiros que estão na linha da frente do combate
à Covid-19 (comunicado);
Fitch baixa ‘rating’ de Cabo Verde e prevê recessão de 14% este ano (Jornal
Económico);

11 de maio


A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) começou a produzir viseiras com tecnologia
3D, na sequência do projeto da Universidade de Aveiro, alcançando as quatro
unidades por dia;
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Empresas Chinesas em Cabo Verde doam 6,5 milhões de escudos para reforço no
combate à pandemia (governo.cv);
Os Correios de Cabo Verde retomaram a distribuição de encomendas e
correspondências internacionais;
Máscaras comunitárias começam a ser vendidas a preço máximo de 235 escudos
(Expresso das Ilhas);

10 de maio




O presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, contra prorrogação do
estado de emergência (inforpress);
O diretor nacional de Saúde informou que nenhum doente internado precisou de
ventiladores em Cabo Verde (Lusa);
O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, apelou aos cidadãos o reforço das
medidas de prevenção, nomeadamente o recolhimento domiciliar (comunicado);

9 de maio








A diretora Nacional da Educação, Eleonora Sousa, informou que a decisão sobre a
avaliação final dos alunos se encontra em fase de avaliação de propostas, devendo
ser estar concluída na próxima semana (saiba mais);
As autoridades de saúde cabo-verdianas anunciaram alargar a realização de testes
serológicos à cidade da Praia, epicentro da Covid-19 no país;
A Emprofac anunciou que irá colocar as primeiras máscaras comunitárias no mercado
no dia 11 de maio (inforpress);
O antigo primeiro-ministro, José Maria Neves propõe medidas para o pós-pandemia
(Expresso das Ilhas);
Receção de 1,4 milhões de máscaras adquiridas à China pela Emprofac;
Inquérito: Impacto da Covid-19 nas empresas: confira os resultados;

8 de maio


O primeiro-ministro anunciou o plano de retoma à nova normalidade em Cabo Verde,
a vigorar a partir do dia 11 de maio de 2020 (vídeo / governo.cv / bo n.º 58);
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 Retoma das ligações marítimas interilhas para o transporte de passageiros excetuando as ilhas de Santiago e Boa Vista (ilhas nas quais apenas serão
retomadas após o término do estado de emergência e de acordo com a sua
situação epidemiológica) - sujeitas a normas de proteção sanitária por parte da
tripulação, pelos serviços portuários e dos passageiros;
 Está em elaboração um calendário da saída progressiva e controlada das
restrições e normas deverão vigorar após o final do estado de emergência a
anunciar na semana que se segue;
O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, afirmou que o país
vive uma “semana decisiva” para sair em 15 de maio do estado de emergência (saiba
mais);
A margem de lucro na venda de álcool gel e máscaras em Cabo Verde passou a estar
limitada a 15% na comercialização grossista e 20% no retalho, norma que prevê
multas até 4 490 euros para os infratores (Lusa);
O Governo cabo-verdiano autorizou as universidades das ilhas sem casos de Covid-19
a retomar as aulas presenciais depois de 11 de maio - com a obrigatoriedade de uso
máscaras comunitárias, com a possibilidade de manterem o ensino à distância - e no
dia 18 de maio, nas ilhas com casos positivos;
A Ordem dos Médicos Cabo-verdianos ofereceu viseiras ao Ministério da Saúde e da
Segurança Social, nomeadamente cerca de 357 viseiras de proteção individual
(reportagem fotográfica);
Receção de mais de 40 mil máscaras oferecidos pela Associação de Comerciantes
Chineses de Cabo Verde (reportagem fotográfica);

7 de maio





O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, fez um apelo à sociedade para não
encarar o isolamento de doentes como “um castigo” (Lusa);
Entrada em vigor de medida que determina que as máscaras comunitárias produzidas
em Cabo Verde têm de ser entregues pelas fábricas à empresa estatal Emprofac,
responsável pela sua distribuição à sociedade;
Aprovação de regime excecional e temporário para a conceção de incentivos na
produção e importação dos dispositivos médicos para uso humano de equipamentos
de proteção individual no contexto da Covid-19 (Lei n.º 88/IX/2020);
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6 de maio



Ulisses Correia e Silva exorta jovens a cumprirem regras de distanciamento social e a
auxiliar e proteger idosos durante a pandemia Covid-19 (RTP);
O governo Cabo Verde quer recuperar turistas com programa de segurança sanitária,
como resultado do Plano de Recuperação da Economia Cabo-verdiana em processo
de elaboração;

5 de maio













O primeiro-ministro de Cabo Verde assegurou que a população com baixos
rendimentos, registada no Cadastro Social Único, terá acesso a máscaras
comunitárias gratuitamente, que fará parte da cesta básica (governo.cv);
O governo afirmou que está a receber, através de compras e donativos, máscaras
cirúrgicas para distribuir por profissionais de risco, esperando ter mais de 2,6 milhões
até ao dia 20 de maio (saiba mais);
No âmbito do projeto Xabalas di Kumunidadi, co-financiado pela União Europeia,
costureiras cabo-verdianas unem-se para a produção de máscaras artesanais para
distribuir à população mais carenciada, para fazer face à pandemia;
#ISENSIAL é uma campanha de solidariedade que visa garantir o acesso à alimentação
e aos serviços de saúde, à água e aos produtos de higiene a todas as famílias (mais
informações campanha.isensial@gmail.com);
O Gabinete de Crise reuniu-se para decidir sobre retoma das ligações internas
(Expresso das Ilhas);
Retificação das medidas restritivas que se mantêm findo o estado de emergência
(Retificação nº 69/2020):
 Os serviços de fornecimento, distribuição, venda e abastecimento de bens
alimentares, de higiene e limpeza e outros bens essenciais, podem manter a
respetiva atividade até às 18h, devendo encerrar durante todo o dia de
domingo;
 Os serviços de fornecimento, distribuição, venda e abastecimento de bens
alimentares, de higiene e limpeza e outros bens essenciais, podem manter a
respetiva atividade até às 20h;
Aprovação do circuito da comercialização de máscaras não médicas, de uso social ou
comunitárias (Portaria conjunta nº 18/20);
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4 de maio




O governo de Cabo Verde lançou um vídeo de apelo à manutenção de práticas de
distanciamento social e higienização nas ilhas sem casos, por forma a evitar o
contágio de Covid-19 (vídeo);
Lançamento da campanha “Com vida 100 máscaras”, que tem por intuito a doação de
mascaras a instituições e bairros periféricos da Praia (Expresso das Ilhas);

3 de maio



As autoridades de saúde de Cabo Verde afirmaram que o país ainda está na "curva
ascendente" da pandemia do novo coronavírus (conferência de imprensa diária);
As viaturas apreendidas pela polícia cabo-verdiana por violação do dever geral de
recolhimento domiciliário nas duas ilhas em estado de emergência só serão
devolvidas aos proprietários no final daquele período emergencial, segundo
determinação legal (saiba mais);

2 de maio




O parlamento aprovou a prorrogação do estado de emergência nas ilhas com casos
positivos da doença do Covid-19 ativos, nomeadamente na Ilha da Boa Vista e na Ilha
de Santiago, até ao dia 14 de maio (Resolução n.º 163/IX/20 / Decreto Presidencial
n.º 08/20 / parlamento.cv / vídeo intervenção primeiro-ministro e discurso);
O primeiro-ministro pronunciou-se acerca das medidas que irão permanecer no país
até à situação epidemiológica no país estabilizar (Bo n.º 55, série I / governo.cv);
 Alargamento dos testes rápidos, estando em processo de aquisição cerca de 50
mil testes;
 Reforço da capacidade laboratorial em virologia e microbiologia: investimento em
capital humano na Praia e criação de um laboratório em São Vicente;
 As aulas presenciais do ensino básico e secundário apenas voltarão a ter lugar no
próximo ano letivo, prevendo-se estender o envio à distância a todas as
localidades, no entanto a alimentação escolar continuará a ser assegurada e os
exames nacionais do 12.º ano serão realizados;
 Os transportes aéreos e marítimos de passageiros entre as ilhas fora do estado de
emergência, serão reativados brevemente, com base em protocolos de
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segurança sanitária a serem aplicados às transportadoras, às concessionárias
dos portos e aeroportos e aos utentes;
 No caso da Boa Vista e de Santiago, que continuam em estado de emergência, a
assistência alimentar e o rendimento social solidário vão prolongar-se por mais
um mês;
 Nas ilhas que continuam em estado de emergência serão flexibilizadas medidas
restritivas para permitir a realização de atividades relacionadas a preparação da
campanha agrícola e outras atividades produtivas que podem ser asseguradas
com o cumprimento de especiais medidas de proteção e controlo sanitário;
 Nas ilhas fora do estado de emergência serão reiniciadas as obras públicas e as
infraestruturas com impacto no emprego e no desenvolvimento local, como é o
caso da requalificação urbana e ambiental, desencravamento de localidades,
construção, reabilitação e manutenção de estradas;
 Os bancos comerciais e similares, seguradoras, previdência social e correios
deverão assegurar, ininterruptamente até as 15h00, o atendimento ao público e
a prestação de serviços essenciais ou prioritários;
O serviço de entrega de refeições ao domicílio - iFome - triplicou o número de
pedidos em apenas um mês, devido ao confinamento social gerado pelas medidas
de contenção da pandemia Covid-19;

1 de maio




O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, prorrogou o estado de emergência
em Cabo Verde - aplicável à ilha de Santiago e à ilha da Boa Vista - por um período de
12 dias, com início à 00h00 do dia 03 de maio e término à 00h00 do dia 14 de maio
de 2020;
A produção de máscaras comunitárias passa a ter regras (Expresso das Ilhas);

30 de abril



O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca reuniu-se com o governo para avaliar
a situação do estado de emergência e o seu eventual prolongamento;
Mais de 16 mil contratos de trabalho de quase mil empresas suspensos em Cabo
Verde (Lusa);
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29 de abril







Olavo Correia anunciou a decisão de suspender todos os processos de privatização e
concessão das empresas detidas pelo Estado, considerando a pandemia da Covid-19
(Expresso das Ilhas);
Máscaras e gel desinfetante passa a ter lucro limitado, de modo a evitar a
especulação dos preços devido à elevada procura gerada pela pandemia do novo
coronavírus;
A cidade da Praia comemorou 162 anos em silêncio em plena batalha contra a doença
(Lusa);
A Câmara Municipal de São Vincente e governo já apoiaram cerca de 25 mil famílias
durante o estado de emergência, através das cestas básicas;

28 de abril


Aprovação das diretrizes para a produção e utilização das máscaras não médicas, de
uso social ou comunitárias, à definição das especificações de dimensões e de
materiais, e, ainda os requisitos mínimos ao nível de proteção e à capacidade de
filtração e de respirabilidade (Portaria conjunta n.º 17/2020);

27 de abril


Receção de doação de dispositivos médicos e acessórios no combate à Covid-19, pela
OMS e pela Fundação Jack Ma: 18 900 pacotes e reagentes de testagem, 3 800
viseiras de proteção, 3 700 fatos, 9 500 luvas e 36 termómetros digitais;

26 de abril


Término do estado de emergência nas ilhas sem casos positivos de Covid-19,
nomeadamente - Santo Antão, São Nicolau, Sal, Maio, Fogo e Brava - conforme
previsto;
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25 de abril




Aprovação de medidas complementares para limitar a transmissão do Sars-Cov-2 na
comunidade em termos de higienização, prevenção de contágio e vigilância sanitária
(Decreto-lei n.º 47/2020):
 Obrigatoriedade do uso de máscara: em espaços interiores fechados com
múltiplas pessoas; em todos os serviços com atendimento ao público,
nomeadamente, nos setores da saúde, educação, transportes, sejam marítimos,
aéreos ou terrestres, bancário, portuário e aeroportuário, hoteleiro, de
restauração, comércio, indústria e serviços, bem como cultural, desportivo e
recreativo;
 As instituições públicas e privadas, serviços públicos da administração central e
local, bem como os estabelecimentos comerciais e de indústria, devem
disponibilizar no local de trabalho, de forma gratuita, materiais de higiene,
designadamente, sabonete líquido ou sabão em barra, Álcool 70% ou 96% e
álcool gel;
 Os serviços de atendimento ao público devem instalar barreiras transparentes de
separação entre os utentes e os funcionários de atendimento, mantendo ainda o
distanciamento de segurança de dois metros, seja nas filas de espera, seja nos
assentos disponibilizados;
 As equipas de limpeza das diferentes instituições, devem reforçar e aumentar a
frequência da higienização dos espaços e superfícies dos equipamentos;
 As instituições e serviços cumprem permanentemente as diretrizes para a
sensibilização dos utentes e funcionários, devendo, nomeadamente: afixar em
local visível o material informativo sobre a Covid-19 disponibilizado ou elaborado
pelo INSP; reduzir o número de cadeiras de espera, para um terço da capacidade
em situação normal e afixar um perímetro de distância e segurança entre os
clientes, de pelo menos dois metros; disponibilizar um número de telefone para
atendimento ao público e implementar procedimentos de pré agendamento nos
atendimentos e de atendimento remoto, sempre que possível;
Autorização da dotações orçamentais do Fundo Nacional de Emergência para o
Ministério da Administração Interna, no valor de 187.980.000$00 (Resolução n.º
67/2020);
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24 de abril


O primeiro-ministro cabo-verdiano anunciou que o país terá cerca de 50 mil testes disponíveis nas próximas semanas para alargar a testagem do despiste do novo
coronavírus - e recomendou o uso alargado de máscaras faciais após o fim do estado
de emergência (vídeo);

23 de abril








Cabo verde aumenta a produção de máscaras de tecido na proteção contra Covid
(Sapo);
O presidente da república, Jorge Carlos Fonseca, reuniu-se com o governo para a
avaliação do Estado de emergência em vigor - e abre a possibilidade de redução de
medidas em ilhas sem casos;
Cabo Verde recorre ao Fundo Monetário Internacional (FMI) para reforçar saúde:
segundo o governo, o financiamento de 30 milhões de euros do Fundo Monetário
Internacional para combater efeitos da pandemia em Cabo Verde servirá para
reforçar setor da saúde;
A Ministra da Educação de Cabo Verde desafiou professores a reinventarem ensino
(Lusa);
O governo de Cabo Verde lançou a aplicação “Convida”, com vista à maior
disseminação de informação ao cidadão, evitando deslocações aos serviços do
estado (vídeo);

22 de abril






Chegada de 33 especialistas cubanos em cooperação tripartida com Luxemburgo,
para reforçar o apoio do país no combate à pandemia provocada pelo novo
coronavírus;
Parlamento debate crise provocada pela Covid-19 (parlamento.cv);
A Universidade de Aveiro (Portugal) ajuda a produzir viseiras para Cabo Verde,
recorrendo a impressoras 3D;
Presidente da República promulga decreto-lei que estabelece medidas excepcionais
de protecção dos créditos das famílias e empresas (infopress.cv);
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21 de abril





A saída de Cabo Verde passou a ser possível apenas após a entrega de um teste
negativo de Covid-19 (Lusa);
Fixação da data de retoma das atividades escolares do terceiro trimestre do ano
letivo 2019/2020 e das medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia
Covid-19 a adotar pelos estabelecimentos da educação pré-escolar e dos ensinos
básico e secundário (Resolução n.º 65/2020);
Procede à primeira alteração ao Decreto-lei nº 38/2020 que estabeleceu medidas
excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições
particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem
como um regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia
da doença Covid-19 (Decreto-lei n.º 45/2020);

20 de abril






Nações Unidas mobilizam 120 milhões de dólares para ajudar Cabo Verde, por forma
a mitigar os impactos causados pela pandemia da Covid-19;
Receção de equipamentos de proteção da China, nomeadamente máscaras,
equipamento de proteção individual, luvas, fatos de proteção, óculos, termómetros
infravermelhos (comunicado);
Lançamento dos horários no âmbito do “Aprender e Estudar em Casa” (Mensagem
para os alunos);
Estabelecimento da possibilidade de regresso às respetivas residências de pessoas
que se encontram fora da sua ilha de residência habitual, nomeadamente por
motivos profissionais ou de saúde, na decorrência de interdição de voos e ligações
marítimas resultante da declaração de estado de emergência (Resolução n.º
63/2020);

19 de abril




O Diretor Nacional de Saúde de Cabo Verde, Artur Correia, alertou para o uso
indevido da Linha Verde de apoio à pandemia, nomeadamente para queixas policiais
e desacatos nas ruas;
Cabo Verde inicia o ensino à distância no dia 27 de abril para o 1.º ciclo - “Aprender e
Estudar em Casa” - programa educativo no formato de tele e rádio aulas, que serão
Página 61 de 76
Informação detalhada cronológica
Atualizada a 15/SETEMBRO/2020

COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA

Cabo Verde



transmitidas através da TCV, Canais abertos da Green Studio, a TVA (TV Africa) e dos
canais nº 8 na TDT e nº 26 da ZAP, Rádio Educativa e RCV+ - as aulas do 12.º ano
terão início no dia 04 de maio, sendo que as do 2.º ciclo do EBO e ensino superior,
serão introduzidas paulatinamente (nas disciplinas de matemática e português);
Governo investe 45 mil contos para reforçar a distribuição de água para zonas rurais
da ilha de Santiago;

18 de abril




A violação dos deveres de proteção e recolhimento em Cabo Verde, impostos pelo
estado de emergência, passa a ser penalizada com coimas até 135 euros para
particulares e 450 euros para empresas;
Limitação e inibição de deslocações e missões oficiais e da realização de eventos de
caráter parlamentar, cívico e cultural na Assembleia Nacional, até ao dia 31 de maio
de 2020 (Deliberação n.º 001/2020);

17 de abril








Parlamento de Cabo Verde aprova prorrogação do estado de emergência, por
unanimidade, para conter o novo coronavírus, que a partir de sábado será
diferenciado por ilhas, conforme proposto pelo Presidente da República
(Deliberação n.º 09/2020);
O estado de emergência abrange a totalidade do território nacional, com as durações
seguintes (Resolução n.º 162/IX/2020 - Resolução n.º 162/IX/2020):
 Para as ilhas de São Vicente, Boa Vista e Santiago,o estado de emergência tem a
duração de 15 dias, com início à 00h00 do dia 18 de abril e término às 24h00 do
dia 2 de maio 2020;
 Para as ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Sal, Maio, Fogo e Brava, o estado de
emergência tem a duração de 9 dias, com início à 00h00 do dia 18 de abril e
término às 24h00 do dia 26 de abril de 2020;
Regulamentação da declaração de estado de emergência, decorrente da prorrogação
decretada pelo Presidente da República e estabelece as medidas restritivas que se
mantêm findo o estado de emergência (Decreto-lei n.º 44/2020);
Cabo Verde recebe apoio de 5 milhões de euros da União Europeia, para ações
prioritárias no âmbito da pandemia de Covid-19;
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16 de abril





O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, estendeu o estado
de emergência, até 2 de maio para as ilhas com casos de Covid-19 - Boa Vista,
Santiago e São Vicente - e até 26 de abril para as ilhas sem casos confirmados Brava, Fogo, Maio, Sal, Santo Antão e São Nicolau (Discurso / Decreto Presidencial
n.º 07/2020 / Mensagem do Presidente);
Governo assume “erros e falhas” e promete continuar com “determinação” a fazer o
bom combate à Covid-19 (governo.cv);
O MCIC disponibilizou mil contos para às atuações online no âmbito do
#EnPalco100Artistas;

15 de abril






Primeiro ministro de Cabo Verde informou proceder ao endurecimento das medidas
de combate à Covid-19 e a aplicação das medidas para obrigar o isolamento durante
o estado de emergência, recorrendo à vigilância permanente do cumprimento da
quarentena domiciliária ou quarentena obrigatória em estabelecimentos
apropriados, bem como o reforço das ações de fiscalização marítima;
Ministério da Educação comunica que as aulas presenciais do 3.º trimestre serão
retomadas com o fim do Estado de Emergência e levantamento das medidas de
contingência - abrindo a possibilidade ao alargamento do trimestre até ao dia 31 de
julho;
A Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) anunciou que as
operadoras de telecomunicações móveis vão receber um espetro adicional para
reforçar a cobertura das redes de 3G e 4G, considerando a elevada procura dos
serviços, durante o período de pandemia da Covid-19;

14 de abril



Dotação orçamental de 45 mil contos para o reforço do abastecimento de água nas
zonas rurais da ilha de Santiago;
O primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva, informa que a posição do governo é
favorável ao prolongamento do estado de emergência (comunicado);
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O Presidente da República auscultou o Governo no âmbito da Pandemia do Covid-19
e do Estado de emergência - para avaliar o Estado de emergência, de 20 dias,
decretado pelo Presidente da República e ponderar os meandros e possibilidades de
prolongamento, ou não, que termina no dia 17 de abril (registo fotográfico);
A ministra da Educação e ministra da Família e da Inclusão Social, Maritza Rosabal,
comunicou que as aulas reiniciam no dia 20 de abril, transmitidas na televisão Televisão de Cabo Verde (TCV) - e na rádio e com disponibilização de fichas de
estudo;
A TICV mantém aviões em Cabo Verde por forma a assegurar evacuações médicas,
desde que foi decretado o estado de emergência no arquipélago;
Núcleo de contingência para o Covid-19, no Hospital Baptista de Sousa na ilha de São
Vicente, fabrica viseiras em Cabo Verde;

13 de abril
Comunicação dos ajustes às medidas que estão a ser implementadas pelo Governo no
âmbito do combate à Covid-19 (governo.cv):





Moratórias estendidas às Câmaras Municipais, considerando a diminuição acentuada
das receitas municipais;
Prorrogação do prazo das resoluções automáticas dos contratos - inicialmente de 15
dias, passa a ser 75 dias - para compromissos que estão em vigor até 30 de
setembro de 2020;
Norma ao nível do acesso aos incentivos disponibilizados pelo Estado,
nomeadamente na parte relativa aos financiamentos - concedendo ao Ministro das
Finanças poderes para, por resolução, ir ajustando essas restrições, em substituição
da via normal, nomeadamente o Decreto-lei;

12 de abril


A FICASE desenvolveu um programa de assistência alimentar, com o objetivo de
garantir assistência alimentar às famílias economicamente mais vulneráveis,
sobretudo cerca de 30 mil crianças e jovens que frequentam o sistema educativo;
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A OMS recomenda o alargamento do estado de emergência e o período de
confinamento em Cabo Verde, de forma a evitar intensificação da pandemia da
Covid-19;

10 de abril


Governo diz ser prematuro falar de continuidade do estado de emergência (Saiba
mais informações em: Expresso das Ilhas);

9 de abril








Alargamento da moratória de seis meses para o pagamento de créditos para câmaras
municipais, antes prevista para a banca em Cabo Verde, aprovada para clientes
individuais e empresas para mitigar os efeitos da Covid-19;
Jovem cabo-verdiano produz viseiras para reforçar segurança de profissionais de
saúde - Daniel Mascarenhas utiliza acetato, plástico, elásticos e vinil, tendo até
agora produzido cerca de 50 viseiras;
O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) lançou uma
campanha contra violência durante o isolamento - “Bu Ka Sta Bó So” - as farmácias
são parceiras desta iniciativa, utilizando “Máscara 19” como palavra-código para
denúncia das vítimas, para além da criação de um endereço para o mesmo efeito:
violencia.covid@icieg.gov.cv;
Regulamentando as medidas prudenciais excecionais e temporárias, comunicadas
pelo Banco de Cabo Verde (Boletim Oficial n.º 46 - II série);

8 de abril




Governo anuncia a criação de um grupo de trabalho para pensar políticas económicas
pós-pandemia, para promover a recuperação da economia do país, no período póspandemia;
Nações Unidas mobiliza seus colaboradores para doação voluntária a favor de fundo
solidário - conta n.º 73000271368 / NIB 0060 0008 7300 0271 3686 6 (sabia mais
informações);
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O Serviço da Proteção Civil e parceiros deram início, na Cidade da Praia, a uma
campanha de desinfeção, no âmbito do plano de contingência para controlar a
propagação da Covid-19;
Cabo Verde recebe seis toneladas de medicamentos e equipamentos de proteção
individual para o abastecimento das estruturas hospitalares e das farmácias privadas,
de Portugal - fruto de uma parceria entre o Ministério da Saúde e de Segurança
Social e a empresa Emprofac;
Regulamentação dos deveres de informação das instituições de crédito,
designadamente os bancos, a operar em Cabo Verde, relativamente às operações
abrangidas pelas medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia Covid19 (Boletim Oficial n.º 45 - II série);

7 de abril








A comunidade cabo-verdiana em Macau lançou uma campanha de angariação de
fundos para a aquisição de equipamento e material de prevenção face ao surto da
Covid-19, através da criação de uma conta solidária no Banco Nacional Ultramarino Solidariedade Cabo Verde COVID-19/ conta n.º 9016573567;
Formalização da entrega de espaço adaptado de estruturas de saúde da Praia, por
parte da Cruz Vermelha de Cabo Verde, onde deverão ser lançados dois projetos:
angariação de fundos para auxiliar os mais vulneráveis e a disponibilização de
assistência psicológica online à população;
Lançamento de plataforma digital - digital4covid19 - diretório de aplicações e
plataformas para dar suporte à sociedade cabo-verdiana, principalmente durante o
estado de emergência nacional;
Arranque do Programa de Assistência Alimentar, a nível nacional, com vista a atenuar
os impactos nas famílias mais carenciadas do país, face à Covid-19 - estão já,
abrangidas 22 mil e 500 famílias abrangidas - programa coordenado pela FICASE, em
parceria com as várias Câmaras Municipais, Delegações do Ministério da Educação,
Proteção Civil, Forças Armadas, Cruz Vermelha de Cabo Verde, Cáritas de Cabo
Verde, ONGs, entre outras instituições de cariz social;
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6 de abril






Celebração de um acordo entre o Ministério da Saúde de Cuba e o Ministério da
Saúde de Cabo Verde, após pedido das autoridades cabo-verdianas, a fim de
oficializar o apoio de uma brigada de especialistas cubanos e da disponibilização de
120 ventiladores
Cabo Verde celebra um contrato de fornecimento de materiais médicos vindos da
China, nomeadamente: cerca de 500.000 máscaras, 200.000 luvas, 30.000 batas
impermeáveis, 20.000 viseiras de proteção, 20.000 testes rápidos, kits de transporte
de testes, entre outros materiais;
Lançamento do programa “EnPalco100Artistas” dinamizado pelo Ministro da Cultura
e das Indústrias Criativas (MCIC) que visa apoiar a classe artística e criativa residente
em Cabo Verde, durante a pandemia do novo coronavírus;

5 de abril


Festival NaSofá com campanha solidária para ajudar os Hospitais de Cabo Verde, de
5 a 11 de abril, transmitido diariamente às 17h nas contas do Instagram dos artistas,
visa a angariação de fundos para ajudar os Hospitais de Cabo Verde na luta e
prevenção contra a Covid-19;

3 de abril



Reforço do Sistema Nacional de Saúde em todos os concelhos de Cabo Verde,
através do recrutamento de 179 enfermeiros;
Aprovação do crédito de 5 milhões de dólares para o Combate ao Covid-19, do Banco
Mundial ao empréstimo da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) a
aplicar diretamente: aquisição de material médico e não médico de emergência,
reforço das capacidades dos laboratórios nas estruturas de saúde, aquisição de
equipamento médico e de veículos para operações de emergência (previsto no
Decreto nº 6/2020);
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2 de abril


Criação da Linha Verde da Proteção Social – 800 52 00 - para dar assistência aos
beneficiários das medidas de proteção social anunciadas pelo governo,
nomeadamente acerca do Rendimento Social de Inclusão Emergencial (RSIE), do
Rendimento Solidário (RSO) e sobre o Cadastro Social Único Provisório (CSUP) - as
chamadas são grátis e o horário de atendimento compreende-se entre as 08h00 e
as 17h00;

1 de abril
Aprovação de medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pela Covid-19 (exposição de motivos feita pela Ministra da Justiça e
Trabalho, Janine Lélis / governo.cv):







Regime excecional, simplificado, de suspensão de contrato de trabalho por motivos
relativos à empresa, reduzindo o prazo de comunicação prévia à Direção Geral do
Trabalho e ao trabalhador, como também distribuir os encargos relativamente ao
pagamento dos salários entre o Empregador e o Instituto Nacional de Previdência
Social;
Isenções fiscais que aliviem a tesouraria das empresas, que passa a isentar as
entidades empregadoras do pagamento das contribuições sobre sua
responsabilidade, neste período;
Suspensão dos prazos e procedimentos judiciais e administrativos, de realização de
diligências, bem como, de funcionamento dos Tribunais;
Obrigatoriedade de aceitação, pelas entidades públicas, da exibição de documentos
cujo prazo de validade expire, considerando a impossibilidade dos cidadãos e das
empresas renovarem ou obterem documentos durante a situação epidemiológica;

31 de março


Garantia das condições dos profissionais de saúde: acautelando da manutenção
integral da remuneração e um seguro de vida durante a fase de combate à Covid19; em caso de isolamento profilático, devido à pandemia, os profissionais de saúde
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deverão beneficiar de um subsídio equivalente ao subsídio de doença
correspondente a 70% do salário, (Decreto-lei nº 37/2020);
Disponibilização das linhas de crédito às empresas, através da abertura das
candidaturas às 4 linhas de crédito disponibilizadas pelos bancos comerciais
(Decreto-lei nº 38/2020);
Suspensão, temporária, do mecanismo de fixação dos preços dos combustíveis
(Resolução nº 60/2020);

29 de março


Campanha - pacote “Fica em Casa” - fornece 2.000 MB de Internet aos caboverdianos, por forma a motivar as pessoas a ficarem em casa, esta campanha resulta
de uma parceria conjunta entre duas operadoras cabo-verdianas de
telecomunicações móveis, nomeadamente a CV Móvel e Unitel T+;

28 de março
Decreto presidencial acerca do estado de emergência em Cabo Verde, de Jorge Carlos
Fonseca, que deverá vigorar por um período de 20 dias, a partir do dia 29 de março até
ao dia 17 de abril (Declaração Presidencial).
Acrescem deste modo as medidas a adotar em Cabo Verde face à disseminação do Covid19 (Decreto-lei nº 36/2020):




Dever geral de recolhimento domiciliário, a circulação de pessoas e veículos na via
pública ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, apenas é
justificada nos termos descritos do artigo 8.º;
Encerramento de instalações e atividades culturais, recreativas, desportivas, de lazer
e diversão, nomeadamente: discotecas, bares e salões de dança ou de festa;
parques de diversões e parques recreativos para crianças; parques aquáticos;
quaisquer locais destinados a práticas desportivas, de lazer, culturais e artísticas;
outros locais ou instalações similares ou equiparados aos anteriores; auditórios,
cinemas, salas de concerto, teatros, museus, monumentos, sítios arqueológicos ou
similares, públicos ou privados, sem prejuízo do acesso para efeitos de conservação
e segurança; bibliotecas e arquivos; praças; polivalentes, salas de conferências e
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pavilhões multiusos; campos, pavilhões ou quaisquer estruturas equiparadas para a
prática de atividades desportivas; ginásios, academias, escolas de artes marciais, de
ginástica e similares;
São encerradas as empresas públicas, serviços públicos da administração central e
local, bem com as empresas privadas e demais atividades do comércio da indústria e
serviços, com exceções, previstas no artigo 10.º;
Proibição da realização de celebrações de cariz religioso e de outros eventos de culto
que impliquem uma aglomeração de pessoas, a realização de funerais está
condicionada à adoção de medidas organizacionais que garantam a inexistência de
aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de segurança, fixando-se o
limite máximo de presenças a 20 pessoas;
Interdição das ligações aéreas de Cabo Verde com países assinalados com a Covid-19;
Proibição da atracação ou acostagem de navios de cruzeiro, recreio e veleiros, com
proveniência estrangeira, com excepções previstas no artigo n.º 3;
Interdição de voos e ligações marítimas interilhas, com excepções previstas no artigo
supramencionado;
Confinamento obrigatório a doentes com Covid-19 e aos cidadãos a quem a
autoridade de saúde e de proteção civil tenha determinado a vigilância ativa, sendo
que aos restantes cidadãos é aplicado o dever geral de recolhimento domiciliário;

27 de março







Parlamento de Cabo Verde aprova Declaração de Estado de Emergência no país (em
consonância com o estabelecido na Constituição da República), devido à pandemia
do Covid-19;
Receção de 100 mil máscaras de proteção individual e 20 mil testes rápidos de Covid19 doados pelo Governo da China;
Encerramento do mercado do Sucupira, os restantes mercados, em Terra Branca,
Vila Nova, Achadinha, Eugénio Lima e Achada de Santo António, vão continuar a
funcionar, mas com apenas metade dos vendedores, em regime diário de
rotatividade, tal como o mercado do Plateau, no centro histórico da Praia;
Encerramento dos serviços e empresas públicas – à exceção os serviços públicos
essenciais e imprescindíveis nos domínios da saúde, da segurança e da proteção
civil; serviços portuários e aeroportuários; serviços urgentes de registo nacional de
identificação civil e serviços urgentes dos tribunais judiciais;
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Atribuição do Rendimento Social de Inclusão a 8.000 famílias em situação de pobreza
extrema, o que corresponde a 44 mil contos;
Implementação de um Regime de Rendimento Solidário para trabalhadores do
regime REMPE e por conta própria, do setor informal, incluindo vendedores do
comércio informal e dos mercados municipais - garantia de um valor mensal de 10
mil escudos para um mês - esta medida, prevê-se beneficiar 30 mil trabalhadores,
um valor do investimento de 300 mil contos;
Assistência alimentar imediata a 22.500 famílias, totalizando cerca de 90.000
pessoas, cujo rendimento se situa abaixo do salário mínimo ou sem qualquer fonte
de rendimento. Representa um investimento de 21 mil contos;
Reforço das ações de cuidados ao domicílio, a idosos e pessoas dependentes que
vivem isoladas, com recurso ao recrutamento de trabalhadores sociais, cuidadores e
voluntários para garantir a assistência. Esta medida abrange 712 idosos que
passarão a beneficiar de cuidados em casa.

26 de março






Elevação da situação de contingência a risco de calamidade;
Extensão do período de encerramento dos estabelecimentos de ensino até ao dia 17
de abril;
Limitação do número de funcionários afetos aos mercados municipais de venda de
produtos agroalimentares - deverão funcionar com um número reduzido de
vendedores - a determinar pelas câmaras municipais e a venda ambulante de
produtos nas ruas fica expressamente proibida;
Suspensão dos voos e ligações marítimas interilhas, com exceção dos voos e ligações
marítimas realizados para fins sanitários, de proteção civil, evacuação de doentes,
situações de emergência, deslocação de técnicos e pessoal para serviços inadiáveis
e imprescindíveis e outras situações excecionais devidamente autorizadas pela
autoridade de proteção civil e mediante controlo sanitário;

24 de março



Lançamento de medidas de apoio a empresas e empregos:
Criação de linhas de crédito e de garantias, para apoiar as empresas e aumentar a
sua liquidez - as linhas de crédito serão suportadas pelo sistema bancário, no valor
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global até 4.000.000 de contos, com garantias do Estado que podem chegar aos
100% do financiamento, com carência de capital e de juros até 6 meses e
amortização em 4 a 5 anos;
Prolongamento do prazo da validade dos documentos nos seguintes moldes:
"aceitação por parte das autoridades públicas, para todos os efeitos legais, da
exibição de documentos suscetíveis de renovação, cujo prazo de validade expire a
partir da data de entrada em vigor do diploma que implemente a presente medida
ou nos 15 dias imediatamente anteriores ou posteriores.";
Apoios fiscais à população a ter efeito no mês de abril, nomeadamente a
flexibilização em termos do pagamento em prestações do IVA e da retenção na
fonte, suspensão e alargamento dos prazos de execuções fiscais (medidas de apoio
a empresas e empregos);

23 de março




Deslocação de um contingente das Forças Armadas, Polícia Nacional e Proteção Civil
para Boavista, uma equipa multidisciplinar constituída pelo Presidente do Serviço
Nacional da Proteção Civil e mais 05 Bombeiros, 20 militares das Forças Armadas e
11 efetivos da Polícia Nacional;
Quarentena obrigatória para passageiros de voos de repatriamento, em hotéis
designados para acolhimento;

19 de março: Primeiro caso de infeção por Covid-19

19 de março


Interdição de todos os voos provenientes de países europeus afetados pela
pandemia de Covid-19, bem como do Brasil, Estados Unidos da América, Senegal e
Nigéria, declarando a situação de contingência - excetuam a interdição, os voos
cargueiros e os voos de regresso de cidadãos em férias ou em serviço em Cabo
Verde aos seus países de origem ou de residência;
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18 de março (Boletim Oficial n.º 36 - II série)




















Declarada situação de contingência em todo o território nacional (Despacho
Conjunto n.º 1/2020 );
Encerramento de embaixadas e consulados na cidade da Praia, como Portugal,
Estados Unidos da América ou Espanha e do Centro Comum de Vistos (CCV) da Praia,
por tempo indeterminado;
Antecipação das férias escolares em todos os estabelecimentos de ensino préescolar, básico e secundário com efeito a partir de dia 23 de março, inclusive
(Boletim Oficial n.º 32 – I série);
Primariamente todas as embarcações de recreio que chegavam às baías e marinas
de Cabo Verde, eram alvo de inspeção sanitária obrigatória, no entanto, foi já
proibida a acostagem de navios de passageiros e cruzeiros nos portos de Cabo Verde,
bem como o desembarque de passageiros em navios de carga, pesca e similares;
Ativação do Conselho Nacional de Proteção Civil, enquanto órgão de coordenação
nacional da política de proteção civil e elevação do estado de prontidão das forças e
serviços de segurança e de todos os agentes de proteção civil, com reforço de meios
para eventuais operações de apoio na área da saúde pública;
Ativação do Fundo Nacional de Emergência, com vista ao financiamento das ações
de prevenção e resposta no âmbito da proteção civil e do sistema nacional de
saúde;
Criação de uma reserva nacional de equipamentos de proteção individual, destinada
aos corpos de bombeiros, polícia e forças armadas;
Reforço da capacidade de receção e despacho da Linha Verde 8001112, com
instalação de mais postos de atendimento, bem como a afetação de profissionais de
saúde para efeito de atendimento à população, durante o período diurno;
Restrição à realização de eventos públicos que reúnam número significativo de
participantes, em espaços abertos ou fechados, independentemente da sua
natureza;
Restrição ao funcionamento de estabelecimentos de restauração até às 21h,
nomeadamente bares, restaurantes e esplanadas, com proibição total do consumo
em espaços abertos, devendo a lotação dos mesmos ser reduzida em 1/3 da sua
capacidade e encerramento de todos os estabelecimentos de diversão noturna,
nomeadamente discotecas e equiparados;
Restrição às visitas a lares, centros de terceira idade, estabelecimentos prisionais;
hospitais e outros estabelecimentos de saúde;
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Recomendação de restrição de frequência a ginásios, academias, escolas de artes
marciais, de ginástica e similares;
Determinação do estabelecimento de limitações de frequência e organização dos
serviços de atendimento ao público, nomeadamente, no que tange à organização de
filas e imposição de distância mínima de segurança;

16 de março


Encerramento, preventivo de museus, espaços culturais e cancelamento de toda a
programação cultural do MCIC (Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas), veja
as instituições (consulte aqui a lista de instituições abrangidas);

31 de janeiro


Cabo Verde realizou o Plano de Contingência, em janeiro de 2020. O documento foi
elaborado pela Direção Nacional da Saúde, integrante do Ministério da Saúde e da
Segurança Social;
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www.covid19.cv
www.governo.cv
www.presidencia.cv
www.parlamento.cv
www.insp.gov.cv
www.incv.cv
www.facebook.com/ministeriodasaude.cv
www.expressodasilhas.cv
www.inforpress.cv
www.rcv.cv
www.midelinsite.com
www.anacao.cv
ww.opais.cv
www.lusa.pt
www.noticias.sapo.cv
www.rtp.pt
www.sapo.pt
www.visao.pt
www.observador.pt
www.publico.pt
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www.jornaleconomico.sapo.pt
www.noticiasaominuto.com
www.portocanal.sapo.pt
www.jornaleconomico.sapo.pt
www.eglobal.pt
www.plataformamedia.com
www.impala.pt
www.rfi.fr
www.dw.com
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