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Declaração Política – Concessão da Gestão dos Aeroportos 

 

Sr. Presidente da Assembleia Nacional; 

Senhoras e Senhores Membros do Governo; 

Colegas Deputadas e Deputados; 

Cabo-Verdianas e Cabo-Verdianos no País e na Diáspora; 

 

Os resultados das eleições do ciclo político de 2016 representam um sinal claro de que 

os cabo-verdianos estavam cansados do modelo centralizador e estatizante de 

governação implementada nos longos 15 anos anteriores e ansiavam sobremaneira por 

uma nova geração de políticas capazes de aportar novos e melhores resultados.  

O MpD venceu estas eleições com um quadro de propostas fundadas numa nova 

filosofia de políticas que tinha como pilares a liberdade económica e um novo 

protagonismo para o sector privado, permitindo assim tempo e espaço ao governo para 

se focar em aspetos centrais da governação, como sendo a pobreza, a saúde, a 

educação, a segurança, a requalificação urbana e em dotar o país das infraestruturas 

básicas essenciais. 

Implementado até 2019, quando foi abruptamente interrompida pela Covid-19, esta 

nova agenda dava mostras de uma grande pujança e estava a produzir resultados 

transversais: economia a crescer, pobreza a reduzir, emprego a aumentar e a 

performance macro fiscal do país estava em rampa de melhoria. 

Ao terceiro mês da execução orçamental de 2020, o país e o mundo, foram colocados 

em “modo suspenso”: tivemos de parar, reorganizar e reorientar as prioridades. O foco 

passou a ser proteger as pessoas e responder aos inesperados desafios que as 

sucessivas crises nos colocavam. 

Foi um longo, penoso e doloroso caminho que o governo teve de fazer, muitas vezes 

incompreendido e, não poucas vezes, faltou a solidariedade que o momento se 

impunha, mas, hoje, é com satisfação que notamos a reconstrução e a retoma da 
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agenda económica prometida em 2016, particularmente, para o sector dos transportes 

aéreos onde as notícias são verdadeiramente positivas: 

• O Boing da TAAG que a CVA tem em regime de leasing está prestes a voar com 

tripulação Cabo-Verdiana; 

• O transporte aéreo doméstico está estabilizado com 2 ATR’s e temos, a caminho, 

uma aeronave Embraer para nos ligar ao mercado da CEDEAO e, possivelmente, 

a Açores; 

• Em termos homologo, se verificou no mês de março um aumento de 400% no 

movimento de passageiros nos nossos aeroportos e aeródromos; 

• Os últimos dados do turismo nos dizem que já estamos a 60% dos dados de 2019. 

 

• Bons sinais! 

A juntar a estes bons sinais, o mês de maio inicia com mais uma extraordinária notícia 

que, através desta declaração política, temos o entusiamo de partilhar com os Cabo-

Verdianos: o governo de Cabo Verde, através do Decreto-Lei nº14/2022, anunciou a 

concessão da gestão dos aeroportos e aeródromos à sociedade Vinci Airports SAS. 

O nosso entusiamo se prende a três fatores centrais:  

• A dimensão, know how e credibilidade do parceiro encontrado; 

• A qualidade do acordo conseguido;  

• E, por fim, mas não menos importante, a lisura e transparência de todo o 

processo. 

VINCI faz parte do grupo dos cinco maiores operadores do mundo no sector da gestão 

Aeroportuária. É, seguramente, o maior operador privado.  

Vinci é responsável pela gestão, desenvolvimento e operação de 45 (quarenta e cinco) 

aeroportos, servida por 250 (duzentos e cinquenta) companhias aéreas e com um fluxo 

de 255 milhões de passageiros/ano.  

A VINCI está presente em países como a França, Portugal, Inglaterra, República 

Dominicana, Costa Rica, Chile, Brasil, Japão, Suécia e Estados Unidos da América. 

Colegas Deputadas e Deputados, 
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Depois de um aturado processo de negociação com vista a adequação da proposta e o 

seu alinhamento com os interesses de ambas as partes, a equipa Negocial, designada 

pelo Governo para o acompanhamento do procedimento, conseguiu um acordo que dá 

grande satisfação, quer quando comparado com os “standards” internacionais, quer 

dos pontos de vista económico, social e estratégico.  

Primeiramente, é de se destacar que o sector é separado em duas áreas:  

• O negócio aeronáutico, onde se inclui a gestão da FIR Oceânica de Cabo Verde – 

que fica na esfera pública;  

• E o negócio da gestão aeroportuária - normalmente deficitária – que é o alvo da 

concessão.  

De Referir também é o facto de a CVHandling ficar na esfera pública. 

A nível social existe a garantia de integração da totalidade dos 306 colaboradores da 

ASA afetos às infraestruturas em questão e mais 76 em processo de contratação, bem 

como o compromisso da subcontratação de serviços a cidadãos e empresas cabo-

verdianas; 

Do ponto de vista económico a concessionária pagará uma comissão de entrada (um 

upfront fee) de 80 milhões de euros e se compromete a fazer dois níveis de 

investimentos:  

• Obrigatórios no valor de 96 Milhões de Euros para remodelação dos 

aeródromos, extensão da pista da Boa Vista e a melhoria dos terminais nacionais; 

e 

• Investimentos Não Obrigatórios (pendentes da evolução do negócio) no valor de 

619 milhões de Euros.  

Completando, assim, um plano financeiro de 795 Milhões Euros – o valor do orçamento 

anual de Cabo Verde. 

Temos ainda de ressaltar toda a lisura e transparência do procedimento que cumpriu 

ES-CRU-PU-LO-SA-MEN-TE todas as etapas previstas na Lei.  
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O ponto de partida foi dado pelo parlamento em 2019, com a aprovação da Lei nº 

64/IX/2019, de 12 de agosto, que estabeleceu o Regime Jurídico da Concessão de 

Serviço Público Aeroportuário, seguido da aprovação, em Concelho de Ministros, do 

Decreto-Lei nº 52/2019, de 5 de dezembro, que determinou as bases e os critérios da 

concessão e, finalmente, com a aprovação do Decreto-Lei nº 14/2022, de 4 de maio, que 

estabelece a concessão. Na próxima semana, como manda a Lei da República, será 

publicada a Minuta do contrato-concessão. 

Sr. Presidente, 

É nossa firme convicção de que os aeroportos podem ser mais um motor do nosso 

processo de desenvolvimento, mas para isso é preciso um significativo investimento no 

seu alargamento e modernização. Mas é também nosso entendimento que, no quadro 

atual, Cabo Verde não terá, no médio prazo, capacidade financeira para os fazer e que 

o governo deva estar focado nos desafios mais prementes que resultam da crise.  

Pelo que a concessão da gestão dos aeroportos a uma entidade que garante idoneidade, 

competência e garantia destes investimentos, não só é mais inteligente como é a 

opção desejada. 

Assim, do alto deste púlpito e com um transbordar de confiança e entusiamos, 

auguramos a melhor sorte à concessionária VINCI na expectativa de os ver repetir, aqui 

nestas maravilhosas ilhas, o sucesso que lhes é imagem de marca, contribuindo assim 

com mais oportunidade de trabalho e rendimento para os Cabo-Verdianos. 

OBRIGADO 


