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DESTAQUES
Enapor ganha prémio de Informação Estatística na 5ª Edição do "African
Ports Awards"
A Enapor venceu o prémio do Porto que melhor comunica os
seus dados estatísticos na 5ª Edição do "African Ports Awards",
que aconteceu em Lomé, Togo, no âmbito do 40º Conselho
da Associação de Gestão dos Portos da África Ocidental e
Central - AGPAOC.
Ler mais

Enapor participou no 40º Conselho da Associação dos Portos da África
Ocidental e Central
A Enapor - Portos de Cabo Verde presidiu a AGPAOC no biénio 2017 – 2019 e durante o evento fez a
passagem de testemunho à Autoridade Portuária de Gana, que passará presidir a Associação no biénio
2019 – 2021.
A Associação de Gestão dos Portos da África Ocidental e Central – AGPAOC, criada em 1972, é uma
organização económica intergovernamental sub-regional, composta por vinte e dois portos membros
efectivos e nove membros associados, incluindo os países sem litoral e as organizações marítimas, todos
localizados ao longo da costa Oeste do Continente Africano, que se estende desde a Mauritânia até
Angola.
Ler mais

ENAPOR assinala Dia Mundial do Meio Ambiente
A ENAPOR assume-se como uma empresa amiga do Ambiente e para assinalar o Dia Mundial do Meio
Ambiente promoveu, no dia 05 de Junho, uma campanha de plantação de árvores frutíferas em Escolas
do Ensino Básico do país, aliando assim a educação à causa do ambiente.
Ler mais

Novo rebocador da ENAPOR reforça operações no Porto da Praia
O rebocador "Praia Maria" chegou à cidade da Praia
no dia 14 de Junho. O equipamento irá reforçar as
operações portuárias do Porto da Praia.
O rebocador, tem um comprimento de 25,3 m, um
calado de 4,6 m, uma Bollard Pull (tracção estática
de cerca de 67 Tons) e uma tonelagem bruta de 365
tons. Possui uma grande capacidade de manobra e
está equipado com um sistema de combate a
incêndios, com duas bombas FFS.
Ler mais

Enapor disponibiliza 125 vagas de estágio profissional
A inciativa enquadra-se no programa PEPE do Instituto do Emprego e Formação Profissional - IEFP.
São 125 vagas de estágio profissional em diversas áreas como Serviços de Recursos Humanos;
Serviços Financeiros; Departamento de Manutenção; Departamento de Engenharia e Equipamentos;
Departamento de Navios; Departamento de Segurança e Ambiente, etc.
O objectivo principal do Programa PEPE é oferecer aos jovens qualificados, à procura de emprego ou
de novo emprego caso nunca tenham exercido uma profissão na sua área de formação, uma
formação prática em contexto de trabalho que se destina a complementar e a aperfeiçoar as
competências do estagiário

ENAPOR na senda da inovação da vigilância marítima
Tendo a Enapor como missão principal unir as
ilhas e ligá-las ao mundo, actualmente todos
os portos nacionais estão dotados de estações
que permitem a partilha de diversas
informações, em tempo real, sobre a
movimentação de navios a nível global.
O projecto é da Marine Traffic e facilita a
comunicação marítima, permitindo rastrear e
conhecer a movimentação dos navios que
operam nas nossas águas e não só.
Ler mais
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Novo Regulamento Tarifário da ENAPOR
O novo Regulamento Tarifário da ENAPOR S.A foi aprovado pela Portaria Conjunta nº8/2019, BO Nr.
34 I Série de 25 de Março de 2019 e entrou em vigor no dia 24 de Maio.
Consulte o Regulamento aqui

Portos de Cabo Verde registam aumento global na movimentação de
Mercadorias no 1º Trimestre de 2019
Os dados comerciais acumulados do 1º Trimestre
de 2019 confirmam o crescimento contínuo dos
segmentos do mercado portuário.
A empresa registou, até Março deste ano, um
crescimento global acima dos 13% na
movimentação de Mercadorias e de 17% na
movimentação de contentores.
Ler mais

Mindelo acolheu Seminário Internacional da Rede das Mulheres
Profissionais Marítimas e Portuárias da África Ocidental e Central

Em Abril de 2019, a cidade de Mindelo acolheu o Seminário Internacional da Rede das Mulheres
Profissionais Marítimas e Portuárias da África Ocidental e Central - RMPMP-AOC”, sob o tema “Os
Portos da África Ocidental e Central e os países sem litoral: Que papel para o desenvolvimento de
África?”.
Um evento organizado pela ENAPOR que serviu de espaço para refletir sobre a igualdade de
oportunidades e assimetrias de género no sector marítimo-portuário.
Ler mais
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Jornadas Portuárias 2019 aconteceu sob o lema “Portos de Cabo Verde –
Gerar oportunidades & Promover negócios”
As Jornadas Portuárias, evento que visa
proporcionar a proximidade entre os portos
nacionais, reúne responsáveis das diferentes
estruturas portuárias da ENAPOR, sendo um
espaço de troca de experiências tendo em
vista a dinamização e modernização dos
Portos Nacionais.

Ler mais

Plano de Renovação do Parque de Equipamentos
A Enapor tem em marcha um plano de renovação do Parque de equipamentos e desde o início do ano
2019 já adquiriu vários equipamentos como forma de reforçar a capacidade de resposta dos portos,
aumentar a produtividade e melhorar o sistema logístico e operações de carga/descarga e
desconsolidação de mercadorias.
Destaca-se a aquisição de uma empilhadeira de contentores do tipo Reachstaker e de marca KALMAR
DRG 450-60S5, com capacidade de elevação de 45 toneladas, para o Porto da Praia, uma Grua
Portuária com capacidade de elevação de 130 toneladas, para o Porto de Vale dos Cavaleiros, e mais
recentemente o rebocador “Praia Maria”.
Paralelamente, tem organizado acções de formação em manutenção de equipamentos portuários para
garantir durabilidade e conservação dos mesmos.
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ENAPOR já é Membro da MedCruise
A ENAPOR – Portos de Cabo Verde tornou-se, em Janeiro de 2019, membro da Associação MedCruise,
um importante passo no reforço da aposta de promoção de Cabo Verde como um emergente destino de
cruzeiros.
A MedCruise, Associação de Portos de Cruzeiro do Mediterrâneo, que abrange os portos e a indústria de
cruzeiros da nossa zona de influência (Europa, corredor do Atlântico e América do Sul), está presente em
20 países, de três continentes diferentes, representando mais de 100 portos e 30 empresas e
associações relacionadas a cruzeiros.
Em Abril deste ano, os Portos de Cabo Verde marcaram presença na 35ª Edição do Seatrade Cruise
Global, em Miami, já como membro da Associação e tendo como linha orientadora a promoção de Cabo
Verde como destino turístico de cruzeiros, procurando alargar a sua rede de networking e negócios com
todos os parceiros da indústria de cruzeiros.

Faça parte da nossa família virtual
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