Mindelo, S. Vicente, 16 de Setembro de 2019
Conferência de Imprensa sobre a Missão do Ministro do Turismo e
Transportes e Ministro da Economia Marítima e Delegação à Rússia, de 6 a
13 de setembro de 2019
Comunicação do Ministro do Turismo e Transportes e Ministro da
Economia Marítima Doutor José da Silva Gonçalves

Senhoras e Senhores Jornalistas
Representantes de órgãos de Comunicação Social
Minhas Senhoras e meus Senhores
I. Introdução
Como é do conhecimento público, enquanto Ministro do Turismo e Transportes
e Ministro da Economia Marítima, de 6 a 13 deste mês desloquei-me a São
Petersburgo, República Federativa da Rússia, liderando uma Delegação,
incluindo representantes dos setores públicos e privados do Turismo no país, a
fim de:
1. Em 1º lugar, representar, ao mais alto nível, o Governo de Cabo Verde,
nos encontros da Organização Mundial do Turismo (OMT), nomeadamente:





Na 23.ª Assembleia Geral,
Na 62.ª Reunião da Comissão Africana e
No 111.º Conselho Executivo;
Para além dos habituais encontros bilaterais e multilaterais à margem
desses encontros da OMT, neste caso, especialmente com os ministros
do turismo da CPLP, presentes nessas reuniões.
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2. Em 2º lugar, aproveitando da estadia nessa importante Cidade da Rússia, no
cumprimento da estratégia do Governo da procura de diversificação dos
mercados turísticos emissores para Cabo Verde, para além da existente
concentração em alguns mercados europeus, presidir a realização de uma
importante sessão de apresentação e promoção do Destino Turístico Cabo
Verde, com o objetivo de penetrar o importante mercado turístico russo,
atualmente no top 10 dos mercados emissores do mundo. A sessão de
apresentação foi precedida de um vídeo atrativo sobre Cabo Verde e foi seguida
de um rico programa cultural que contou com música, vinho, queijo e grogue de
Cabo Verde. Tudo muito apreciado pelos participantes russos.
Em 3º lugar, tive encontros com dois investidores no sector das pescas
interessados em ter embarcações de pesca com bandeira de Cabo Verde bem
como investir na fábrica de transformação de pescado no país. Ficaram de fazer
uma visita antes do final do ano para recolher mais elementos e preparar o
projeto.
II. Resultados
1. Como certamente puderam acompanhar através de várias notas informativas
do MTT, foi uma missão abrangente e intensa e com resultados concretos muito
positivos e promissores e, nalguns casos, para além das nossas expectativas
iniciais.
2. Antes de mais, é preciso notar que, esta missão, contou com a participação do
MNEC, através do Responsável da Direção Nacional da Política Externa, no que
diz respeito às componentes da diplomacia política e económica, presentes nas
várias atividades e ações em que participamos, e pudemos, igualmente, contar
com uma importante parceria público-privada na atividade promocional, com
resultados que nos encorajam a continuar na mesma senda em futuras missões e
outras atividades com o potencial do que acabamos de realizar.
3. Em suma:
a) Cumprimos plenamente e superamos o programa previsto para a missão.
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b) Como previsto, na primeira parte da missão, no dia 7, presidi uma excelente
sessão de divulgação e promoção do destino turístico, Cabo Verde num dos
principais hotéis da Cidade de S. Petersburgo, em que:
 Cabo Verde foi apresentado enquanto um país atrativo, seguro, acessível,
estável e com inúmeras oportunidades, não só para se fazer turismo, mas
também, para se investir, nos mais diversos setores;
 Contamos com uma sala completamente cheia com mais de 70 operadores
turísticos russos e cabo-verdianos, todos vivamente interessados, animados e
participativos;
 Os operadores russos presentes mostraram um grande interesse em Cabo
Verde e pelas ofertas turísticas que foram tendo conhecimento durante a
sessão;
 E o mais importante:
o Ficou desde logo o compromisso firme, dos operadores dos dois países
presentes, de realização de uma missão exploratória ao nosso país ainda
este ano, cobrindo várias ilhas, por forma a começar a preparação, o
quanto antes, das operações do fluxo de turistas provenientes da Rússia
para Cabo Verde;
o Da parte do MTT fica igualmente o compromisso de que vamos
acompanhar de perto este processo liderado pelos operadores privados o
qual apoiaremos, lá onde for necessário, dentro das competências próprias
do Governo;
o Para além disso, contamos com a ratificação do acordo de isenção de
vistos entre os dois países na próxima sessão parlamentar de Outubro, o
qual facilitará grandemente a mobilidade dos cidadãos entre os nossos
dois países;
o Na mesma linha esperamos que a Cabo Verde Airlines e a Aeroflot
encontrem a melhor forma de criar as condições de conectividade aérea
entre os dois países para o qual o MTT já entregou uma proposta de
Atualização do Acordo Aéreo entre os dois Estados, um acordo mais
moderno e mais consentâneo com os interesses atuais do nosso país,
especialmente o desenvolvimento do Hub aéreo na Ilha do Sal.
c) Na segunda parte da missão, de 9 a 13, como disse inicialmente, representei
Cabo Verde efetivamente em três grandes encontros dos estados-membros da
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OMT: a 62.ª Reunião da Comissão Africana no dia 10, a 23.ª Assembleia Geral,
de 10 a 12, e por fim o 111.º Conselho Executivo no dia 13.
Desses encontros há a ressaltar:
 Na Comissão Africana, Cabo Verde participou ativamente nos trabalhos,
especialmente na nomeação dos diversos representantes africanos para os
vários órgãos subsidiários da OMT e fomos nomeados, pela segunda
assembleia geral consecutiva, como um dos Vice-Presidentes da Mesa da
Assembleia Geral, em representação do Continente Africano;
 Na Assembleia Geral, tive a oportunidade de Presidir um dos pontos mais
sensíveis da Agenda que foi Adoção da Convenção-Quadro da OMT sobre
Ética do Turismo.
 No último dia dos trabalhos Cabo Verde foi ainda eleito como VicePresidente do Conselho Executivo, órgão máximo da OMT, para o período
2019-2020.
d) Durante e à margem dos três grandes encontros a que me referi, tive
oportunidade de realizar vários encontros, com representantes de países amigos
e parceiros, para fazer ponto e partilhar preocupações e perspetivas sobre as
principais questões e desafios das nossas organizações internacionais (OMT e
outras a que pertencemos), do continente africano e dos nossos países a nível
bilateral. Entre eles, destacaria os seguintes encontros:
 Com a Sra. Chefe da Agência Federal Russa para o Turismo, que era a
anfitriã e presidente por inerência da AG que já tem em sua posse uma
proposta nossa para um protocolo a nível do turismo e com os Srs.
Ministros do Turismo de Angola, do Brasil, da Gâmbia do Quénia, de
Marrocos, da Nigéria, das Seicheles, de Timor-Leste, e ainda as Senhoras
Secretárias de Estado do Turismo de Portugal e da Guiné-Bissau.
 Para além desses, tive ainda encontros com os membros do Governo
responsáveis pelo setor do turismo dos países da CPLP presentes (Angola,
Brasil, Guiné-Bissau, Portugal e Timor-Leste) onde acordamos a data de
13 a 15 de Novembro próximo para a realização da X Reunião dos
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Ministros da CPLP do sector do Turismo, na ilha do Fogo, na nossa
qualidade de presidente pro tempore da nossa comunidade.
Para finalizar esta comunicação, é preciso dizer que nossa missão a São
Petersburgo foi de grande sucesso, com resultados concretos que tudo faremos
para ver a sua concretização e plena realização a curto e médio prazo, com o
contributo de todas as partes envolvidas.
A nível da OMT, Cabo Verde tem agora novas e maiores responsabilidades e
tudo faremos para corresponder plenamente à confiança depositada no nosso
País e continuar a construir cada vez mais o respeito e a notoriedade que o nosso
País já granjeou no seio dessa instituição especializada das Nações Unidas.
Muito obrigado a todos e estou à vossa inteira disposição para as questões sobre
os assuntos desta comunicação.
Muito obrigado!
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