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Membros do CA da Enapor acompanham Ministro da Economia Marítima em visita ao Concelho de Ribeira
Grande de Santo Antao
Na agenda da visita está prevista a consignação e descerramento
da Placa da Obra de Reabilitação do Cais de Pesca de Boca Pistola,
em Ponta do Sol.
A comitiva composta pelo Ministro da Economia Marítima, Dr.
Paulo Veiga, pelo PCA da ENAPOR, Dr. Jorge Maurício e o
Administrador Executivo, Eng. Alcídio Lopes, partiu de São Vicente
com destino à Santo Antão na quarta-feira, 24 de Junho, para um
visita ao Concelho da Ribeira Grande.
Leia mais aqui
Porto de Sal Rei reforça Parque de Equipamentos com nova empilhadeira

No âmbito do plano de renovação do parque de equipamentos dos Portos de Cabo Verde, o Porto de Sal Rei, na ilha da
Boavista, recebeu, no dia 19 de Junho, uma empilhadeira com capacidade de elevação de 45 toneladas.
Ler mais aqui

Novos procedimentos de embarque/ desembarque para as viagens marítimas inter-ilhas

Veja o vídeo

ENAPOR e Armando Cunha assinam contrato de empreitada para reabilitaçao do cais de pesca Boca
Pistola

A empresa Armando Cunha foi seleccionada no âmbito do Concurso Público, lançado no dia 24 de Fevereiro de 2020, para a empreitada de Beneficiação do Cais de Pesca Boca Pistola, em Ponta do Sol, Santo Antão, na qual participaram duas empresas.
Ler mais aqui

Porto de Vale de Cavaleiros prepara portico de protecçao de equipamentos pesados

Está em fase de construção no Porto de Vale de Cavaleiros, na
ilha do Fogo, um pórtico de protecção para equipamentos pesados. Esta acção irá permitir o aumento da vida útil dos equipamentos pesados disponíveis no Porto.
Recorde-se que o Porto de Vale dos Cavaleiros, no âmbito do
plano de renovação do parque de equipamentos dos Portos de
Cabo Verde, recebeu recentemente uma Grua Portuária com
capacidade de elevação de 130 toneladas.
Leia mais aqui

ENAPOR assina Protocolo de Cooperaçao com a Opticalia

No âmbito do seu Modelo de Gestão e da sua estratégia de
Marketing Interno, a ENAPOR assinou um acordo de Protocolo de cooperação com a Opticália destinado aos colaboradores da empresa.
Com o referido acordo, os colaboradores da ENAPOR passam a beneficiar de descontos nos produtos e serviços ópticos disponíveis nas lojas da Opticália no país.
Leia mais aqui

Rebocador Sao Filipe recondicionado, volta ao activo no Porto do Mindelo

O rebocador São Filipe faz parte da frota marítima da empresa há mais de 40 anos e integrou frota de três rebocadores – Mindelo,
Praia e São Filipe - que chegaram ao país em Junho de 1980.

Por muitos anos o rebocador São Filipe galgou os mares das ilhas, patrulhando as águas e auxiliando navios em manobras. Esteve
ao serviço das ilhas do Fogo e Brava e patrulhou a costa marítima da ilha do Maio.
Leia mais aqui
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Porto da Praia e palco de cerimonia de recepçao de materiais de combate ao Covid-19

São cerca de 40 toneladas de material e equipamentos para o reforço no abastecimento de todas as estruturas de saúde, Polícia
Nacional e Proteção Civil, visando a prevenção do contágio e o combate do novo coronavírus - Covid-19 - no país.

Esta aquisição está enquadrada no Projeto de Emergência em resposta ao Covid-19, financiado pelo Banco Mundial.
Leia mais aqui

Faça parte da família virtual da ENAPOR
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