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Depois de mais de um ano da suspensão das operações, devido à
crise do novo coronavírus, a TUI, considerado o maior operador
turístico mundial a atuar no mercado turístico cabo-verdiano, retomou
no dia 16 de abril, as operações para as ilhas de São Vicente e
Santiago, servindo a comunidade cabo-verdiana que reside nos países
baixos, turistas e os cabo-verdianos de um modo geral. Esta ligação é
importante dado que vai contribuir para o aumento do número de
turistas no país. A procura dos países baixos para Cabo Verde tem
sido cada vez mais acentuada nos últimos anos. Isso demonstra que
o país tem despertado bastante interesse, sobretudo dos cidadãos
europeus que reconhecem o bom trabalho feito pelo governo, através
do Ministério do Turismo e Transportes, em termos de certificação
sanitária, com o lançamento do programa Cabo Verde Turismo
Seguro, proporcionando, desta feita, a retoma das operações de uma
forma segura. O voo operado pela TUI, a partir de Amesterdão, traz
um forte sentimento de esperança de que a retoma do turismo está a
dar passos seguros, criando condições para o reinício da atividade
económica. Recorde-se que a covid-19 desferiu um duro golpe na
economia cabo-verdiana, levando a paralisação do setor do turismo
em 2020, mas o trabalho levado a cabo pelo governo contribuiu, com
sucesso, para mitigar os efeitos da pandemia no campo social,
económico e, sobretudo na segurança sanitária das famílias e das
empresas. Nesse sentido, mantemos o nosso apelo no cumprimento
rigoroso das normas e medidas de segurança sanitária em vigor.

Situação atual
Ao final da décima quinta semana epidemiológica de 2021 Cabo Verde registava 20466 casos
acumulados de COVID-19. Nesse dia, 18 de abril, o país registava 2219casos ativos, 18041
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casos recuperados e 192 óbitos por COVID-19. Na semana epidemiológica 15, o país
registou dez (10) óbitos por COVID-19.
No período correspondente às semanas epidemiológicas 14 e 15 (05/04/2021 a 18/04/2021),
o país registou mais 2676 casos confirmados de COVID-19. Nesse período, não foram
notificados casos de infeção pelo SARS-CoV-2 apenas na ilha da Brava (Tabela 1).

Tabela 1. Número de casos notificados e incidência dos casos notificados nos últimos 14 dias, de COVID-19 por
100 mil habitantes, de 05/04/2021 a 18/04/2021

Nº de casos
notificados**

Incidência nos últimos 14 dias/100
mil

Santo Antão

89

243

São Vicente

340

397

São Nicolau

215

1851

Sal

389

901

Boavista

114

544

24

310

1488

486

Fogo

17

52

Brava

0

0

2676

474

Ilha

Maio
Santiago

Cabo Verde

Fonte: Serviço de Vigilância e Resposta (SVIR) da Direção Nacional de Saúde (DNS), Ministério de Saúde e
Segurança Social(MSSS), até 18/04/2021**

No período de 05/04/2021 a 18/04/2021, a taxa cumulativa dos casos de COVID-19
notificados foi de 474 casos por 100 mil habitantes, ao nível nacional. A ilha de São Nicolau
reportou a maior taxa cumulativa dos casos notificados nos últimos 14 dias, com 1851 por
100 mil habitantes, seguida das ilhas de Sal (901) e Boavista (544). A taxa cumulativa
manteve-se abaixo de 25 casos por 100 mil habitantes apenas nas ilhas da Brava (Tabela 1).
Na semana epidemiológica 15 foram processadas 8210 amostras a nível nacional, por
métodos de RT-PCR, GeneXpert® e testes rápidos de antigénio (Ag-RDT). Nessa semana,
o país registou uma taxa de positividade de 18.5% e uma taxa de despistagem de 1458
testes realizados por 100 mil habitantes. As ilhas de Santiago, Boavista e Sal reportaram as
mais altas taxas de positividade no período em análise, com 22.4%, 21.4% e 19.8%,
respetivamente (Tabela 2).
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Tabela 2. Número de casos, taxa de positividade e taxa de despistagem por 100 mil habitantes
na semana epidemiológica 14 (12/04/2021 a 18/04/2021)

Taxa de

Realizados*

positividade (%)

Santo Antão

708

11,3

1 906

São Vicente

1611

15,1

1 880

São Nicolau

541

16,5

4 524

Sal

819

19,8

1 926

Boavista

332

21,4

1 584

Maio

172

13,4

2 220

Santiago

3748

22,4

1 181

Fogo

172

5,8

497

Brava

107

0,0

2 001

Cabo Verde

8210

18,5

1 458

Ilha




Taxa de

Nº de teste

despistagem por 100
mil hab.

Total de testes realizados por RT-PCR e testes rápidos de antigénio
Fonte: Laboratórios de virologia do INSP e SVIR/DNS/MSSS, até 18/04/21
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Figura 1. Incidência dos casos notificados nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, por ilha
(05/04/2021 a 18/04/2021) e taxa de positividade na última semana (12/04/2021 a 18/04/2021)1.

Figura 2. Incidência dos casos notificados nos últimos 14 dias (05/04/2021 a 18/04/2021) por 100 mil habitantes,
por ilha.

1

Mapa elaborado de acordo com a resoluçao 169/2020. Cabo Verde, BOLETIM OFICIAL, Cabo Verde: Boletim Oficial I serie,
numero 132 de 19 de novembro de 2020, 2020, p. 2945.
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Critérios de realização de testes interilhas
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