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DESTAQUES
Obras de expansão e modernização do Porto Inglês ganham ritmo

As obras de requalificação e modernização do Porto Inglês, na ilha do Maio, arrancaram no final do
ano passado, com a montagem do estaleiro e na primeira semana de Janeiro chegaram à ilha mais
equipamentos pesados para a empreitada.
Ler mais

Navio Cruzeiro escolhe o Porto Grande para a Passagem de Ano
Mindelo entra assim nas opções de rotas temáticas,
como o Réveillon. Os cerca de 516 tripulantes e 934
passageiros, que estiveram à bordo do Artania
aproveitaram do brilho das festas e o ambiente
acolhedor na virada do Ano em Mindelo.
Ler mais

Cape Verde Ocean é a nova gestora do Complexo de Pesca do Porto da Praia
Enquadrada no contrato de subconcessão, o espaço recebeu obras de benfeitoria, como a
construção/adaptação de uma sala para servir as necessidades de processamento de pescado,
trabalhos de canalização de água para a área de tratamento de pescado e construção/adaptação
de um espaço para instalar os equipamentos e materiais de laboratório, entre outros.
Ler mais

ENAPOR reúne-se Comissão Especializada de Relações Externas,
Cooperação e Comunidades
A ENAPOR prepara a actualização dos planos de
reordenamento terrestre dos Portos nacionais
com mais necessidades. A relação porto−cidade
centra-se, de modo geral, fundamentalmente na
zona urbana−portuária, ou seja, na zona de
interface entre o porto e a cidade onde os portos
estão localizados.

Ler mais

Porto da Praia promove feira de saúde no Centro de Idosos de Castelão

A equipa, composta pelo médico Dr. Vera Cruz, o enfermeiro Jorge Fortes e alguns técnicos da empresa,
realizou cerca de 20 consultas e a triagem nomeadamente de Tensão Arterial, e Glicémia Capilar aos
idosos do Centro.
Esta acção está enquadrada na política de responsabilidade social da ENAPOR, e é uma forma do Porto
da Praia aumentar a proximidade com a sua comunidade.
Ler mais
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Infraestruturas Portuárias e Mercado Internacional em debate no Cabo Verde
Ocean Week
Portos de Cabo Verde em fase de transição do sistema portuário tradicional
para o sistema portuário moderno

Bunkering: Um segmento do mercado portuário nacional em crescimento
O Porto Grande é cada vez mais um porto de bunkering e a sua localização geoestratégica tem contribuído para o aumento desta operação.
É um negócio que contribui para o desenvolvimento do circuito económico interno e que traz benefícios para os diferentes
parceiros que intervém na prestação deste serviço.
Leia mais

Faça parte da nossa família virtual
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