
VENDA DIRETA DE 7,465% DAS AÇÕES QUE O ESTADO DE
CABO VERDE DETÉM NOS

TRANSPORTES AÉREOS DE CABO VERDE, S.A. (TACV) AOS
EMIGRANTES DE CABO VERDE

Após a conclusão da venda direta de 51% dos TACV, a 1 de Março de 2019, ao
parceiro estratégico e a 91 trabalhadores dos TACV a 2 de Setembro de 2019,
o Governo de Cabo Verde irá iniciar o processo de venda de 74.650 ações
ordinárias, representativas de 7,465% do Capital Social da companhia que o
Estado  de  Cabo  Verde  detém,  desta  vez  aos  emigrantes  cabo-verdianos,
conforme estabelecido no Decreto-Lei  n.º  45/2017,  de 21 de Setembro,  que
estabelece o modelo de regulação jurídica do processo de privatização dos
TACV e onde estão definidas as condições para a referida venda.
A Diáspora cabo-verdiana tem tido um papel  determinante  no processo de
desenvolvimento do país,  representando as remessas que enviam, algo vital
para a economia e desenvolvimento de Cabo Verde, representando uma das
principais fontes de receitas do país, sendo também uma prova da confiança e
ligação da nossa Diáspora com a sua terra natal. Contudo, muitos emigrantes
vêm  pedindo  às  autoridades  nacionais  a  criação  de  alternativas  de
investimento como forma de haver uma maior diversificação das opções de
investimentos seguros e desta forma poderem rentabilizar o seu capital.
Assim,  o  Governo  acredita  que  esta  será  uma excelente  oportunidade  de
investimento para a nossa Diáspora."
Todas as informações estão contidas no seguinte site https://cva.mf.gov.cv/cva/
index.php ,  podendo,  inclusive,  baixar  e  imprimir  os  documentos,
nomeadamente o boletim de subscrição.
Se pretender obter mais informações contacte o seu Banco em Cabo Verde ou
contacte  diretamente  os  serviços  no  Ministério  das  Finanças  no  seguinte
contacto:
LINHA DE APOIO
Ministério das Finanças / UASE
Sandeney Fernandes
E-mail: sandeney.fernandes@mf.gov.cv
Tel. +238 581 84 46 (Viber e WhatsApp)
www.mf.gov.cv/web/mf/cva

Poderá  ainda  contactar  a  embaixada  de  Cabo  Verde  em Berlim através  do
seguinte contacto:
António Ramos
Embaixada de Cabo Verde em Berlim
e-Mail: a-ramos@embassy-capeverde.de
Telefone: (030) 20450955
http://www.embassy-capeverde.de/port/
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