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Resumo Analítico 

Cabo Verde é hoje um país cada vez mais inserido no mundo globalizado, tendo 

desenvolvido ao longo dos anos importantes reformas sócio - económicas, as quais se 

traduziram, no campo energético, em aumentos significativos nas importações de 

combustíveis fósseis.  

Hoje, a importação de produtos petrolíferos atinge cerca de 280 mil toneladas ao ano, 

dos quais cerca de 40 por cento são reexportados através da “ bunker” internacional e da 

aviação civil. Embora os valores sejam expressivos para um pequeno país insular como 

Cabo Verde, no contexto mundial o volume de importação é de facto irrisório, o que 

não permite qualquer margem negocial junto dos fornecedores. 

Desde sempre os produtos petrolíferos como o Gasóleo e Fuelóleo (doravante Fuel) 

foram recebidos em São Vicente, o JetA1 e a Gasolina no Sal e o gás Butano na ilha de 

Santiago. A redistribuição entre as ilhas é efectuada com recurso a pequenos tankers, 

processo que contribui para o aumento dos custos e consequente repercussão nos preços 

de venda ao consumidor final. 

Com o desenvolvimento exponencial da Ilha de Santiago aumentou igualmente o 

consumo de combustíveis, com especial destaque na produção de energia eléctrica. 

Actualmente a Ilha consome internamente cerca de 50 % dos produtos petrolíferos 

importados, processo altamente dificultado pela inexistência de condições portuárias 

que permitam a recepção directa dos produtos petrolíferos. 

Assim torna-se imprescindível a racionalização deste sector de forma a minimizar os 

custos para o consumidor final, com a criação de condições de descarga no principal 

centro consumidor do país e a constituição de uma empresa de logística comum, que 

envolva as empresas privadas que trabalham neste ramo, a Enacol e a Vivo Energy. A 

segurança energética será reforçada com a constituição das reservas estratégicas de 

combustíveis. 

Para alcançar os objectivos preconizados neste trabalho, fiz pesquisas e estudos 

aprofundados com base na bibliografia citada, bem como nos relatórios, Leis, Decretos-
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Leis e trabalhos especializados. De igual modo realizei entrevistas a pessoas com 

competência nesta área, com a finalidade de compreender melhor o sector e dar meu 

contributo para o fortalecimento da sua eficiência, dado o impacto que tem na economia 

Cabo-verdiana.  
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1 CAPITULO I – ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL 

1.1 Contextualização 

Hoje vivemos num mundo globalizado, com a crise económica e financeira a fustigar 

muitos países. O preço das “commodities”, com especial destaque para o Petróleo, vem 

sofrendo, por força do aumento do consumo dos países emergentes – BRIC: Brasil, 

Rússia, Índia e China- pressões altistas com graves repercussões nos países mais 

vulneráveis e importadores líquidos de combustíveis fósseis como o caso de Cabo 

Verde.  

A situação em Cabo Verde no sector energético é agravada por um sistema de logística 

extremamente ineficiente, com pontos de descarga e armazenagem dos principais 

produtos petrolíferos importados localizados nas ilhas do Sal e de S. Vicente. A Ilha de 

Santiago, principal mercado do país, com cerca de metade de população do arquipélago, 

recebe, directamente, apenas o gás Butano. Facto, aliás, que me motivou a debruçar 

sobre este tema, dado o impacto negativo no custo dos factores e, consequentemente, na 

economia do país. Importa com urgência encontrar soluções que façam aumentar 

racionalização da importação e distribuição dos combustíveis em Cabo Verde. 

A intensidade da subida dos preços nos mercados internacionais pode atingir, em certas 

situações, o carácter de choque externo, obrigando a que os governos, em muitas 

circunstâncias, tomem medidas consideradas de excepção. 

Contudo, qualquer reestruturação a este nível requer um planeamento adequado para 

que os objectivos preconizados possam ser alcançados. E este planeamento deverá 

compreender os impactos que as reformas terão na economia Cabo-Verdiana.     

Os conhecimentos adquiridos durante os estudos nas matérias do curso em muito me 

fascinaram e motivaram para pesquisar e investigar neste domínio de crucial relevância 

para a competitividade do país. 
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1.2 Justificação do Tema 

Hoje em dia vivemos num mundo globalizado em que a crise tem fustigado muitos 

países nesses últimos anos, com o agravamento dos preços de combustíveis a jogar 

papel relevante, sobretudo para países como Cabo Verde, importador líquido de 

combustíveis fósseis, os quais sofrem forte agravamento interno devido à natureza 

insular do país, com um sistema de logística muito ineficiente, como procurarei retratar 

mais à frente. Por conseguinte urge debater as questões ligadas ao sector petrolífero e 

encontrar soluções que façam aumentar a sua racionalização. 

O sector dos combustíveis é de facto um elemento condicionador de toda a actividade 

económica, componente incontornável da estrutura dos preços de praticamente todos os 

bens e serviços de consumo determinantes para o conforto e bem-estar dos cidadãos. Os 

combustíveis marcam, definitivamente, o ritmo de vida dos países e das suas gentes. 

A intensidade da subida dos preços internacionais pode atingir, em certas situações, ser 

carácter de choque externo, obrigando que os governos, em muitas circunstâncias 

tomem medidas consideradas de excepção. 

Contudo, qualquer reestruturação a este nível requer um planeamento adequado para 

que os objectivos preconizados sejam alcançados. E este planeamento deverá 

compreender os impactos que as reformas terão na economia Cabo-Verdiana.     

Os conhecimentos adquiridos durante os estudos nas matérias do curso em muito me 

fascinaram e motivaram para pesquisar e investigar neste domínio de crucial relevância 

para a competitividade do País. 

1.3 Importância 

Tendo em conta que é um dos principais motores do desenvolvimento e crescimento do 

sector económico e do empresariado Cabo-verdiano, entendi trazer este tema para 

discussão no seio da sociedade e da classe académica, uma vez que os custos de 
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importação, transportes e distribuição têm forte impacto na competitividade do país e na 

qualidade de vida dos seus habitantes.  

1.4 Pergunta de Partida 

Até que ponto uma estrutura logística mais eficiente afectaria positivamente o preço 

final de venda de combustíveis ao consumidor final?   

1.5 Objectivos 

A elaboração deste trabalho tem como objectivo analisar, avaliar, compreender e 

interpretar o impacto económico e social do preço internacional do Petróleo sobre a 

economia Cabo-Verdiana e nas famílias em particular.  

1.5.1 Objectivo geral 

Com este trabalho pretendo analisar, avaliar e interpretar o impacto económico e social 

do preço dos combustíveis na economia Cabo-verdiana e nas famílias em particular, 

medindo os níveis de ineficiência inerentes ao sector. 

1.5.2 Objectivos específicos 

Os objectivos específicos que pretendo atingir com o presente trabalho são os seguintes: 

• Interpretar o conceito, âmbito e caracterização deste sector; 

• Identificar o enquadramento legal; 

• Identificar o conceito da logística e analisar o impacto que tem sobre o preço 

final de combustível em Cabo Verde; 

• Perceber as vantagens e inconvenientes das reservas estratégicas; 

• Compreender o processo e as metodologias de cálculos dos preços máximos de 

combustíveis; 

• Perceber até que ponto o método de cálculo de preços em vigor trouxe vantagens 

para a racionalização dos preços dos combustíveis em Cabo Verde;  

• Apresentar quadros, realçando o impacto que este sector tem na economia; 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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• Aprofundar conhecimentos e possibilitar que os mesmos sejam partilhados; 

• Analisar o papel das renováveis na redução da dependência energética do país; 

• Avaliar o papel da regulação no sector. 

1.6 Metodologia 

Como forma a atingir os objectivos pretendidos e mencionados neste projecto e para a 

realização do mesmo, implica um estudo profundo e intenso e a utilização de todos os 

recursos disponíveis, tais como: 

• Consultar a Bibliografia diversa relacionada com o sector de combustíveis; 

• Consultar documentação oficial e privada sobre a matéria em questão e 

documentação avulsa na WEB e nas revistas técnicas e especializadas; 

• Colecta de informações através de inquérito por entrevistas às pessoas com 

experiência no assunto, o ministério da energia como órgão máximo neste 

sector, a agência reguladora, para em seguida, mediante análise qualitativa, tirar 

conclusões às informações recolhidas; 

• Elaborar quadros com base na informação recolhida junto da entidade em 

estudo, nomeadamente o impacto dos preços na economia. 

1.7 Estrutura Prévia do Trabalho 

I – Introdução 

A parte introdutória incluirá o enquadramento contextual do TFC, designadamente, 

apresentação e justificação do tema, sua importância, os objectivos gerais e específicos, 

estrutura global do trabalho com resumo dos principais capítulos a desenvolver e a 

metodologia aplicada. 
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II - Enquadramento Teórico e Legal  

Neste Capítulo desenvolver-se-á o enquadramento teórico e legal que será a sustentação 

teórica do TFC, definindo a caracterização deste sector, o mercado de combustíveis, 

bem como a logística e os principais conceitos, a legislação aplicável tendo como base 

os decretos-lei e as resoluções, realçando os seguintes pontos; 

• A dimensão e a estrutura do mercado e seus principais intervenientes; 

• A descarga e armazenagem de combustíveis; 

• Processo de aquisição de combustíveis; 

• A importância da logística de combustíveis; 

• Importância das reservas estratégias; 

• A distribuição dos produtos petrolíferos           

• Aplicação do Decreto-Lei nº 70/2005, de 31 de Outubro, que estabelece a 

importação, exportação e comércio interno do Petróleo bruto e dos produtos 

sólidos; 

• Aplicação do Decreto-Lei nº 11/2006 de 6 de Fevereiro, que regulamenta a 

introdução dos combustíveis introduzidos no consumo. 

III – O sistema de preço actual, seu enquadramento legal e o impacto na economia. 

Neste Capitulo explicarei o complexo sistema de fixação dos preços no mercado 

interno, descrevendo as chamadas “estruturas de preços” e os itens que as compõem, 

bem como a logística e seu impacto na economia. 

IV – Conclusão 

A parte de conclusão incidir-se-á sobre as ideias fulcrais do trabalho, tendo em conta os 

objectivos previamente definidos. 

. 
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2 CAPÍTULOII – ENQUADRAMENTO TEÓRICO E LEGAL 

2.1 Enquadramento Teórico 

Esta, é a parte que sustenta este trabalho, designadamente, com desenvolvimento dos 

pontos introduzidos neste capítulo. 

2.1.1 Introdução e breve caracterização da economia Cabo-Verdiana 

Cabo Verde é um país arquipelágico, com uma superfície total de 4.033 Km2 repartida 

por dez ilhas, das quais nove são habitadas, e treze ilhéus, localizado na região do Sahel, 

o que condiciona a vida no arquipélago, devido ao ritmo das secas cíclicas vividas ao 

longo dos tempos. 

Em 20071 a população residente era de 491.419 indivíduos - 40% tem menos de 15 

anos. A taxa de crescimento populacional é de 2.4% ao ano e a esperança de vida à 

nascença de 71 anos.  

Desde que Cabo Verde ascendeu à independência em 1975, a sua economia tem 

conhecido um crescimento continuado, com reflexos muito positivos na sociedade, 

como demonstra o índice de desenvolvimento humano. 

O sector de serviços representou em 2007, 60.8% do PIB2, o sector secundário 25.4%, 

enquanto o sector primário se situou nos 7.2%. 

A balança comercial é estruturalmente deficitária; tipicamente, as exportações cobrem 

em média 4% do valor das importações. A balança de serviços é, no entanto, 

excedentária, e compensa parcialmente o défice da balança comercial. 

O desemprego continua relativamente3elevado, fixando-se a taxa, no presente momento, 

em 17% da população activa, de acordo com os dados do INE. 

                                                 
1 Fonte: INE, 2010 
2Fonte: BCV, 2010  
3 Fonte: INE, 2010 
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O agravamento dos preços internacionais de combustíveis

de 2001, veio confirmar a vulnerabilidade da economia e das finanças públicas Cabo

Verdianas aos choques externos

Apesar dos constrangimentos acima 

bom ritmo, induzido pelo sector dos serviços, em parti

serviços financeiros. 

Ilustração 

Fonte: INE: FMI, 2008 

O Produto Interno Bruto a preços correntes em 2008 foi de 121.3 mil milhões de 

escudos Cabo-verdianos, situando

de crescimento anual entre 2004 a 2008, foi 

O agravamento dos preços internacionais de combustíveis, a partir do segundo semestr

de 2001, veio confirmar a vulnerabilidade da economia e das finanças públicas Cabo

Verdianas aos choques externos.  

Apesar dos constrangimentos acima sintetizados, a economia tem vindo a crescer a um 

bom ritmo, induzido pelo sector dos serviços, em particular o turismo

Ilustração 1 - Evolução do PIB a preços constantes 

O Produto Interno Bruto a preços correntes em 2008 foi de 121.3 mil milhões de 

situando-se o PIB por habitante em 3.222 USD

de crescimento anual entre 2004 a 2008, foi de 6,4%. 
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cular o turismo, transporte e os 

O Produto Interno Bruto a preços correntes em 2008 foi de 121.3 mil milhões de 

USD. Taxa média 
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A inflação mantém-se, em termos médios, em níveis aceitáveis (4,3%) para uma 

economia pequena e tão aberta como a de Cabo Verde. Em 2008, registou

excepcionalmente alta em relação à média devido ao aumento, também excepcional, do 

preço do Petróleo no mercado inter

a crise económica que abalou o mundo em 2009, fez cair os preços dos combustíveis 

com reflexos directos na taxa de inflação.

A natureza e as características da economia Cabo

pequenez, insularidade e dependência, explicam o peso relativo muito elevado das 

importações, que representam cerca de 47% do PIB, como se pode observar no gráfico 

seguinte. 

Ilustração 2 - Taxa de inflação 

Fonte: INE, 2011 

, em termos médios, em níveis aceitáveis (4,3%) para uma 

economia pequena e tão aberta como a de Cabo Verde. Em 2008, registou

relação à média devido ao aumento, também excepcional, do 

no mercado internacional, que atingiu máximos históricos. Entretanto 

a crise económica que abalou o mundo em 2009, fez cair os preços dos combustíveis 

com reflexos directos na taxa de inflação. 

A natureza e as características da economia Cabo-Verdiana, designadamente a 

pequenez, insularidade e dependência, explicam o peso relativo muito elevado das 

que representam cerca de 47% do PIB, como se pode observar no gráfico 
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, em termos médios, em níveis aceitáveis (4,3%) para uma 

economia pequena e tão aberta como a de Cabo Verde. Em 2008, registou-se uma taxa 

relação à média devido ao aumento, também excepcional, do 

nacional, que atingiu máximos históricos. Entretanto 

a crise económica que abalou o mundo em 2009, fez cair os preços dos combustíveis 

Verdiana, designadamente a 

pequenez, insularidade e dependência, explicam o peso relativo muito elevado das 

que representam cerca de 47% do PIB, como se pode observar no gráfico 
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Ilustração 

2.1.2 – O mercado de combustíveis

Cabo Verde importou em 2010

das quais 159.6 mil toneladas 

reexportada através de (bunkers

O mercado nacional é extremamente exíguo e agravado pela natureza arquipelágica do 

país. Operam no mercado cabo

Energy, que utilizam pequenos 

líquidos e gasosos entre as 

preços finais ao consumidor.

Como fiz referência na parte introdutória, o país tem 

internacional de combustíveis líquidos, que são os portos de Mindelo e Palmeira, sendo 

a ilha de Santiago, que é o maior mercado de consumo interno, 

desses dois portos, o que cria “constrangimentos enormes” no abastecimento

                                                
4Fonte: ARE, 2010 

Ilustração 3 - Peso relativo das importações no PIB 

Fonte: INE: BCV, 2008 

O mercado de combustíveis 

em 20104, um total de 266 mil toneladas de produtos petrolíferos

mil toneladas foram consumidas no consumo interno e a parte 

bunkers) marinho e da aviação civil.  

é extremamente exíguo e agravado pela natureza arquipelágica do 

país. Operam no mercado cabo-verdiano apenas duas empresas, a Enacol e a Vivo

pequenos tankers adaptados para transportes dos combustíveis 

as ilhas a custos bastante elevados, com reflexos directos nos 

preços finais ao consumidor. 

Como fiz referência na parte introdutória, o país tem apenas dois pontos de descarga 

mbustíveis líquidos, que são os portos de Mindelo e Palmeira, sendo 

a ilha de Santiago, que é o maior mercado de consumo interno, abastecida a

desses dois portos, o que cria “constrangimentos enormes” no abastecimento
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de produtos petrolíferos, 

o consumo interno e a parte restante 

é extremamente exíguo e agravado pela natureza arquipelágica do 

, a Enacol e a Vivo 

para transportes dos combustíveis 

com reflexos directos nos 

apenas dois pontos de descarga 

mbustíveis líquidos, que são os portos de Mindelo e Palmeira, sendo 

abastecida a partir 

desses dois portos, o que cria “constrangimentos enormes” no abastecimento. 
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2.1.3 A dimensão e a estrutura do me

Até 2010, a quase totalidade da energia comercializada

origem na importação de derivados do 

na produção de energia eléctrica e no 

As energias renováveis, cujas potencialidades em Cabo Verde são reconhecidas, 

entraram de forma tímida, mas ganharam grande incremento a partir de 2011, situando

se a taxa de penetração no presente momento, nos

Mindelo e Sal, em cerca de

As importações de combustíveis no período 2001

com tendência para aumentar nos últimos dois anos

no mercado internacional. 

Ilustração 4 - Peso da importação de combustíveis no PIB e nas importações totais

                                                
5 Fonte: ARE, 2010 

A dimensão e a estrutura do mercado 

totalidade da energia comercializada5 em Cabo verde t

na importação de derivados do Petróleo, que continuam a ocupar lugar

na produção de energia eléctrica e no sector dos transportes.  

s, cujas potencialidades em Cabo Verde são reconhecidas, 

entraram de forma tímida, mas ganharam grande incremento a partir de 2011, situando

se a taxa de penetração no presente momento, nos três principais centros urbanos, Praia, 

m cerca de 25%.  

de combustíveis no período 2001-2008 corresponderam 

com tendência para aumentar nos últimos dois anos, devido ao agravamento dos preços 

 

importação de combustíveis no PIB e nas importações totais

Fonte: DGA: BCV, 2010 
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em Cabo verde tinha a sua 

ocupar lugar central 

s, cujas potencialidades em Cabo Verde são reconhecidas, 

entraram de forma tímida, mas ganharam grande incremento a partir de 2011, situando-

três principais centros urbanos, Praia, 

ram a 4%doPIB, 

devido ao agravamento dos preços 

importação de combustíveis no PIB e nas importações totais 
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O essencial do consumo concentra

Vicente (17.1%) e Sal (13

consumo interno de combustíveis no país.

Ilustração 5 - Consumo 

Fonte: ARE, 2011 

Como se pode observar pelo gráfico, 

8% do consumo total, o que coloca problemas de logística e sobretudo do custo da 

distribuição de produtos para essas ilhas

2.1.3.1 Produtos Importados

A. Gás Butano – Produto 

55 kg, 13 kg, 6 kg, e 3 kg. O

representam cerca de 2% do consumo

doméstico, existindo uma elevada sensibilidade do consumo 

sobretudo nos cilindros 3 e 6 kg. 

                                                
Fonte: ARE, 2010 

O essencial do consumo concentra-se nas três principais ilhas, Santiago 

%) e Sal (13.3%), que representam em conjunto cerca de 80

de combustíveis no país. 

Consumo interno de combustíveis por ilha no ano 2010

Como se pode observar pelo gráfico, as seis restantes ilhas absorvem cada um menos de 

8% do consumo total, o que coloca problemas de logística e sobretudo do custo da 

distribuição de produtos para essas ilhas. 

Produtos Importados 

Produto essencialmente de uso doméstico, é vendido 

55 kg, 13 kg, 6 kg, e 3 kg. Os cilindros de 55 kg destinam-se ao uso

cerca de 2% do consumo6 total, e os restantes são direccionados a uso 

doméstico, existindo uma elevada sensibilidade do consumo às variações

sobretudo nos cilindros 3 e 6 kg.  
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se nas três principais ilhas, Santiago (50%), São 

%), que representam em conjunto cerca de 80.4% do 

de combustíveis por ilha no ano 2010 

seis restantes ilhas absorvem cada um menos de 

8% do consumo total, o que coloca problemas de logística e sobretudo do custo da 

vendido em cilindros de 

se ao uso industrial e 

direccionados a uso 

variações do preço 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 

 

Em 2010 foram vendidas 1

4% do volume total do sector. 

Ilustração 

Fonte: ARE, 2011 

B. Jet A1 - Combustível para aviação

Cabo-Verdiano, com um volume 

TM para consumo interno e 

mercado global. O consumo de

turismo e com o crescimento e integração de novas rotas nacionais e internacionais. 

A forte queda registada em a partir de 2005 teve a sua origem na mudança de local 

de escala dos aviões da 

Senegal. 

foram vendidas 10977 toneladas métricas de Butano, que corresponde a 

4% do volume total do sector.  

Ilustração 6 - Consumo do Butano 

Combustível para aviação civil, é um dos mais importantes

Verdiano, com um volume médio de 62 mil toneladas métricas, sendo (

consumo interno e 45.5 TM para reexportação), equivalentes a 23% do 

. O consumo de Jet A1 está relacionado com o desenvolvimento do 

turismo e com o crescimento e integração de novas rotas nacionais e internacionais. 

A forte queda registada em a partir de 2005 teve a sua origem na mudança de local 

de escala dos aviões da África do Sul, que passaram a fazer escala em Dacar, 
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, que corresponde a 

dos mais importantes do mercado 

mil toneladas métricas, sendo (16.5 

TM para reexportação), equivalentes a 23% do 

está relacionado com o desenvolvimento do 

turismo e com o crescimento e integração de novas rotas nacionais e internacionais. 

A forte queda registada em a partir de 2005 teve a sua origem na mudança de local 

que passaram a fazer escala em Dacar, 
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Ilustração 

Fonte: ARE, 2011 

C. Gasóleo - Combustível utilizado principalm

indústrias e pelos transportes rodoviários

anos, com especial incidência em 20

110 mil toneladas métricas, equivalente a 

toneladas foram vendidas internamente e 

internacionais.  

Ilustração 

Fonte: ARE, 2011 

D. Fuel – Este tipo de combustível é util

eléctricas. O volume total em

Ilustração 7 - Consumo do Jet A1 

ombustível utilizado principalmente pelas centrais 

transportes rodoviários, registou forte incremento nos últimos 

anos, com especial incidência em 2011.O volume total registado 

mil toneladas métricas, equivalente a 41% do mercado global, d

toneladas foram vendidas internamente e 29 mil toneladas reexportadas p

Ilustração 8 - Consumo interno do Gasóleo 

Este tipo de combustível é utilizado quase exclusivamente 

total em 2010 ascendeu a 72 mil toneladas métricas, das
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ente pelas centrais eléctricas, pelas 

registou forte incremento nos últimos 

registado em 2010 foi de 

% do mercado global, das quais 81 mil 

eexportadas para bancas 

quase exclusivamente pelas centrais 

métricas, dasquais 
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79% foram consumidas

electricidade e água, e 21% reexportado através da marinha internacional

mudanças estruturais em curso 

ganhar maior relevância na produção de energia eléctrica, em detrimento do 

Gasóleo. 

Ilustração 

Fonte: ARE, 2011 

E. Gasolina - Este produto é utilizado 

uma pequena parte destinada à pesca artesanal

de 7.326 toneladas métricas, equivalente a 

as internamente, sobretudo pela Electra, empresa produtora de 

, e 21% reexportado através da marinha internacional

em curso no sector energético, prevê-se que o 

ganhar maior relevância na produção de energia eléctrica, em detrimento do 

Ilustração 9 - Consumo interno do Fuel 

Este produto é utilizado quase exclusivamente pelas 

uma pequena parte destinada à pesca artesanal. Em 2011 o volume de vendas foi 

326 toneladas métricas, equivalente a 2.6% do volume total do mercado. 
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, empresa produtora de 

, e 21% reexportado através da marinha internacional. Com as 

e que o Fuel venha a 

ganhar maior relevância na produção de energia eléctrica, em detrimento do 

exclusivamente pelas viaturas, sendo 

. Em 2011 o volume de vendas foi 

2.6% do volume total do mercado.  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 

 

Ilustração 

Fonte: ARE, 2011 

F. Petróleo - Este produto represent

uma forte tendência para diminuir. 

continuar a manter-

fundamentalmente, à

Ilustração 

Fonte: ARE, 2011 

G. Outros – O volume de venda é igualmente pouco expressivo

métricas em 2011. São lubrificantes para automóveis, indústrias e para a 

Ilustração 10 - Consumo da Gasolina 

Este produto representou0.64 mil toneladas métricas em 2011

uma forte tendência para diminuir. O Petróleo foi perdendo importância e deverá 

-se marginal no cômputo geral do consumo interno

fundamentalmente, à electrificação rural. 

Ilustração 11 - Consumo de Petróleo (querosene) 

O volume de venda é igualmente pouco expressivo, 2.2 mil toneladas 

métricas em 2011. São lubrificantes para automóveis, indústrias e para a 
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0.64 mil toneladas métricas em 2011, com 

foi perdendo importância e deverá 

se marginal no cômputo geral do consumo interno devido, 

, 2.2 mil toneladas 

métricas em 2011. São lubrificantes para automóveis, indústrias e para a 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 

 

marinha. A repartição do volume de vendas pelos diferentes produtos em 2011, 

mostra a predominância do 

correspondem cerca de

Ilustração 12 - Peso relativo do consumo dos produtos petrolíferos

Fonte: ARE, 2011 

2.1.4 Os principais intervenientes

2.1.4.1 A Shell Cabo Verde, Sarl

A Shell, foi constituída em 1976, depois da independ

actividades que a Shell portuguesa desenvolvia no país. Em 1976 o Governo de Cabo 

Verde assinou um contrato de 

que a autorizava a operar em Cabo Verde 

responsável pelo abastecimento de aviões no aeroporto Amílcar Cabral, por onde 

                                                
7 Resolução nº 52/96 de 18 de Dezembro

repartição do volume de vendas pelos diferentes produtos em 2011, 

mostra a predominância do Gasóleo, Jet A1 e Fuel, com um total de vendas que 

cerca de 91% dos volumes globais no mercado interno.

Peso relativo do consumo dos produtos petrolíferos

principais intervenientes 

Cabo Verde, Sarl (hoje Vivo Energy) 

constituída em 1976, depois da independência, por transferência das 

actividades que a Shell portuguesa desenvolvia no país. Em 1976 o Governo de Cabo 

Verde assinou um contrato de estabelecimento7com a empresa válido por vinte anos

autorizava a operar em Cabo Verde em regime de exclusividade, sendo 

abastecimento de aviões no aeroporto Amílcar Cabral, por onde 

         
Resolução nº 52/96 de 18 de Dezembro 
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repartição do volume de vendas pelos diferentes produtos em 2011, 

, com um total de vendas que 

91% dos volumes globais no mercado interno. 

Peso relativo do consumo dos produtos petrolíferos 

ência, por transferência das 

actividades que a Shell portuguesa desenvolvia no país. Em 1976 o Governo de Cabo 

válido por vinte anos, 

em regime de exclusividade, sendo 

abastecimento de aviões no aeroporto Amílcar Cabral, por onde 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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transitava o essencial do tráfego aéreo internacional, bem como o abastecimento da 

marinha internacional no porto do Mindelo. As condições contratuais viriam a ser 

alteradas mais tarde. 

2.1.4.2 .A Enacol, Sa 

A Enacol foi criada em 1979, como empresa pública, por decreto do Governo nº 122/79 

de 15 de Dezembro, herdando as instalações, já bastante degradadas, da Millers&Cory, 

situadas no Mindelo. Estas só permitiam a armazenagem e manipulação de produtos 

pretos (Fuel), pelo que tiveram que ser reconvertidas de forma a darem suporte às 

actividades da nova empresa em todos os segmentos e produtos comercializados no 

mercado. A rede de retalho da companhia foi constituída a partir de 1981, e em 1982 foi 

constituída uma instalação para armazenagem de Jet A1 na ilha do Sal. 

Em 1997, a Enacol foi parcialmente privatizada, pela venda de dois terços da capital 

social a dois parceiros estratégicos, a Petrogal e a Sonangol, depois de um processo de 

saneamento financeiro levado acabo pelo Governo.  

Em 1997 a Enacol assinou igualmente uma Convenção de Estabelecimento8 com o 

Governo de Cabo Verde, nos mesmos termos que a Shell, que permite às duas empresas 

operarem em Cabo Verde por um período de 50 anos, mas não em regime de 

exclusividade. 

2.1.5 Logística do sector de combustíveis9 

Neste sector demonstra a forma como se processa a entrada de combustíveis no país, 

sua armazenagem, distribuição interna pelas diferentes ilhas e as reservas estratégicas.    

2.1.5.1 Descarga e armazenagem de combustíveis 

A descarga de combustíveis faz-se através de três terminais localizados nas principais 

ilhas do arquipélago. As importações do Gasóleo e do Fuel são descarregadas e 

                                                 
8 BO nº 16 II Série de 21 de Abril de 1997 
9 Logística é um ramo de gestão cujas actividades estão voltadas para o planeamento da armazenagem, 
circulação de transportes terrestres, marítimos, aéreos e distribuição de produtos.  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 

 

armazenadas no porto do Mindelo em São Vicente; o 

ilha do Sal; e o gás Butano

Praia, que constituem um único terminal de importação des

Em São Vicente os produtos pretos (

utilizada para a descarga 

degradação de uma percentagem dos produtos descarregados. Na ilha do Sal

linha é utilizada para a descarga

degradação de uma parte pequena do produto.

Na Praia, a descarga de gás realiza

esse produto a partir de barcos atracados no porto da Praia. Ainda na Praia, as duas 

empresas possuem linhas de descarga para produtos br

receber Jet A1, Gasóleo e Gasolina

importações desses produtos directamente do exterior.

Ilustração 13 - Terminais de entrada de combustíveis em 

A

  

 

 

 

 

 

 

A Gasolina nunca é importada isoladamente, atendendo

sempre acompanhada por uma parcela maior de 

armazenadas no porto do Mindelo em São Vicente; o Jet A1 e Gasolina

Butano é descarregado para as duas esferas localizadas na cidade da 

Praia, que constituem um único terminal de importação deste produto.  

Em São Vicente os produtos pretos (Fuel) são descarregados através da mesma linha

 de produtos brancos (Gasóleo), o que provoca sempre a 

de uma percentagem dos produtos descarregados. Na ilha do Sal

linha é utilizada para a descarga de Gasolina e de Jet A1, o que também provoca a 

de uma parte pequena do produto. 

Na Praia, a descarga de gás realiza-se através de uma linha dedicada exclusivamente a 

esse produto a partir de barcos atracados no porto da Praia. Ainda na Praia, as duas 

empresas possuem linhas de descarga para produtos brancos, que são utiliz

Gasolina a partir do Sal e de São Vicente, mas não recebem 

importações desses produtos directamente do exterior. 

Terminais de entrada de combustíveis em Cabo Verde

unca é importada isoladamente, atendendo ao seu reduzido volume, sendo 

sempre acompanhada por uma parcela maior de Jet A1 ou de Gasóleo. 
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Gasolina no terminal da 

é descarregado para as duas esferas localizadas na cidade da 

 

) são descarregados através da mesma linha 

, o que provoca sempre a 

de uma percentagem dos produtos descarregados. Na ilha do Sal, a mesma 

, o que também provoca a 

se através de uma linha dedicada exclusivamente a 

esse produto a partir de barcos atracados no porto da Praia. Ainda na Praia, as duas 

ancos, que são utilizadas para 

a partir do Sal e de São Vicente, mas não recebem 

Cabo Verde 

ao seu reduzido volume, sendo 
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2.1.5.2 Gás Butano 

 As instalações de gás Butano pertencem à Enacol servem às necessidades das duas 

companhias, em função de um entendimento entre as partes. A quantidade consumida 

em 2011 foi 11.1 mil toneladas métricas, para uma capacidade de armazenagem de 1.5 

toneladas métricas, o que traduz uma elevada rotação de stock. A importação é feita em 

butaneiros apropriados, em 8 a 10 parcelas anuais de 1000 toneladas cada, armazenados 

nas esferas existentes na cidade da Praia. O Butano é distribuído para as restantes ilhas 

em tanques amovíveis de 1 a 3.6 toneladas, e cilindros de 55, 13, 6 e 3kgs, transportados 

por via marítima em pequenos tankers. 

2.1.5.3 Gasolina. 

As importações da Gasolina são depositadas nas instalações da Vivo Energy, nas 

mesmas condições acordadas entre as partes para o gás Butano, tendo em conta o 

reduzido consumo (7.3 mil toneladas métricas em 2011). Essa importação é recebida 

nas instalações situadas na ilha do Sal, únicas com capacidade adequadas para a sua 

armazenagem e vem normalmente em parcelas de 2000 toneladas métricas para cada 

embarque, em conjunto com o Jet A1, ou o Gasóleo, em tankers de 10.000 TM.  

2.1.5.4 Jet A1 

O Jet A1 é importado conjuntamente pelas duas companhias operadoras no mercado, 

em função das necessidades de cada uma. A descarga é feita na ilha do Sal, a partir do 

berço de amarração e do sealine existente no porto da Palmeira. O produto é 

armazenado separadamente nas instalações de cada uma das empresas, e ambas 

possuem uma capacidade de armazenagem de 20.000 toneladas métricas. 

2.1.5.5 Gasóleo 

As importações do Gasóleo são recebidas apenas em São Vicente, que é a única ilha que 

dispõe de capacidade de stockagem suficiente. Essas importações são feitas em 

conjunto, e depois armazenadas em instalações próprias das duas empresas. O essencial 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 

 

do consumo de Gasóleo 

nacionais e internacionais) e Santiago (Electra, rede retalho)

2.1.5.6 Fuel Óleo 

A situação é idêntica à do 

mil m3. A armazenagem do 

localizadas nas empresas e a outra no cais acostável do Mindelo

abastecidos os navios atracados e a Electra.

Embora sejam feitas reparações permanentes nas instalações de armazenagem, elas são 

bastantes antigas, particularmente as de São Vicente 

De seguida são apresentadas a

companhias e a sua distribuição pelas diferen

Ilustração 14 - Capacidade de armazenagem por produto e por ilha

 concentra-se em São Vicente (Electra, bancas marin

nacionais e internacionais) e Santiago (Electra, rede retalho). 

A situação é idêntica à do Gasóleo, com capacidade de armazenagem total a atingir 33 

mil m3. A armazenagem do Fuel está dispersa por três pontos de 

empresas e a outra no cais acostável do Mindelo, a partir da qual são 

abastecidos os navios atracados e a Electra. 

feitas reparações permanentes nas instalações de armazenagem, elas são 

bastantes antigas, particularmente as de São Vicente do Sal. 

De seguida são apresentadas as capacidades operacionais actuais 

companhias e a sua distribuição pelas diferentes ilhas do arquipélago. 

Capacidade de armazenagem por produto e por ilha

Fonte: ARE, 2012 
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se em São Vicente (Electra, bancas marinhas 

, com capacidade de armazenagem total a atingir 33 

pontos de stokagem, duas 

a partir da qual são 

feitas reparações permanentes nas instalações de armazenagem, elas são 

 para ambas as 

Capacidade de armazenagem por produto e por ilha 
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Ilustração 15 - Distribuição da capacidade de armazenagem por ilha

As capacidades de armazenagens pelas principais ilhas não se adequam

A ilustração 6 descreve por exemplo

total de combustível consumido em Cabo Verde

correspondência com a capacidade de armazenagem existente na ilha

obriga a um movimento relativamente intenso de produtos petrolíferos vindos de S

Vicente e da ilha do Sal, sustentados por elevados custos. Isso demonstra que 

de armazenagem de combustível e a sua distribuição pelas ilhas

urgente. 

2.1.6 Processo de aquisição de combustível

Cabo Verde é um país pequeno, por isso os processos de importação de produtos 

petrolíferos são condicionados pela sua dimensão e pela configuração

descarga e armazenagem. 

Distribuição da capacidade de armazenagem por ilha

Fonte: ARE, 2012 

capacidades de armazenagens pelas principais ilhas não se adequam 

6 descreve por exemplo que a ilha de Santiago consome cerca de 50% do 

total de combustível consumido em Cabo Verde, o que não tem qualquer 

capacidade de armazenagem existente na ilha

obriga a um movimento relativamente intenso de produtos petrolíferos vindos de S

Vicente e da ilha do Sal, sustentados por elevados custos. Isso demonstra que 

combustível e a sua distribuição pelas ilhas carecem de reforma 

Processo de aquisição de combustível 

Cabo Verde é um país pequeno, por isso os processos de importação de produtos 

petrolíferos são condicionados pela sua dimensão e pela configuração
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Distribuição da capacidade de armazenagem por ilha 

 às necessidades. 

go consome cerca de 50% do 

não tem qualquer 

capacidade de armazenagem existente na ilha – situação que 

obriga a um movimento relativamente intenso de produtos petrolíferos vindos de São 

Vicente e da ilha do Sal, sustentados por elevados custos. Isso demonstra que apolítica 

carecem de reforma 

Cabo Verde é um país pequeno, por isso os processos de importação de produtos 

petrolíferos são condicionados pela sua dimensão e pela configuração do sistema de 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 

 

As aquisições são feitas com base em contractos com duração de um ano, mediante 

concurso lançados internacionalmente e a selecção 

consideração os preços, as condições

Para reduzir os custos, as duas 

vindo a importar conjuntamente o 

Os outros produtos como 

necessidade de cada companhia

2.1.7 A importância de uma melhor

O mercado dos combustíveis em Cabo Verde precisa de ganhar escala crítica o que 

implica aumentar quantitativamente mas, também em termos qualitativos, os nívei

consumo, fazendo com que os operadores adquiram maior capacidade negocial nos 

processos aquisitivos juntos dos fornecedores internacionais

consumidores finais a um preço mais

2.1.7.1 Logística primária

Tabela 1

Fonte: Estudo da Viabilidade

As aquisições são feitas com base em contractos com duração de um ano, mediante 

concurso lançados internacionalmente e a selecção é geralmente feita

, as condições de pagamento e a segurança de abastecimento.

as duas empresas que operam no mercado Cabo

vindo a importar conjuntamente o Butano, Gasolina, Jet A1, Gasóleo e Fuel

Os outros produtos como (p.e. betume) são importados isoladamente 

necessidade de cada companhia. 

ância de uma melhor logística nos combustíveis 

O mercado dos combustíveis em Cabo Verde precisa de ganhar escala crítica o que 

implica aumentar quantitativamente mas, também em termos qualitativos, os nívei

consumo, fazendo com que os operadores adquiram maior capacidade negocial nos 

processos aquisitivos juntos dos fornecedores internacionais de forma a coloca

um preço mais acessíveis. 

rimária 

1 - Caracterização das Instalações da Enacol 

onte: Estudo da Viabilidade, Leadership Business Consulting, 2009 
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As aquisições são feitas com base em contractos com duração de um ano, mediante 

geralmente feita tendo em 

ança de abastecimento. 

no mercado Cabo-verdiano tem 

Fuel óleo.  

etume) são importados isoladamente conforme a 

O mercado dos combustíveis em Cabo Verde precisa de ganhar escala crítica o que 

implica aumentar quantitativamente mas, também em termos qualitativos, os níveis de 

consumo, fazendo com que os operadores adquiram maior capacidade negocial nos 

de forma a coloca-los aos 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 

 

Tabela 2 – Caracterização das Instalações da Vivo Energy

Fonte: Estudo da Viabilidade, 

Apesar da necessidade de infra

armazenamento de combustíveis, existe

instalações da Vivo Energy

citar: 

• Existe um claro desencontro entre o número e capacidade das instalações de 

armazenamento primário e o mercado que os produtos têm como objectivo 

servir. 

• De facto, o mercado de Santi

armazenando primariamente apenas o 

• Ambas as empresas possuem armazéns para todos os produtos separados, o que 

origina uma duplicação de activos nas ilhas mais importantes.

• As características do mercado e o modelo operacional existente dão origem a 

uma situação onde a rotação de activos é muito baixa (mesmo comparada com 

os standards africanos).

                                                
10Estudo da viabilidade, Leadership Business Consulting, 2009

Caracterização das Instalações da Vivo Energy

Fonte: Estudo da Viabilidade, Leadership Business Consulting, 2009

 

pesar da necessidade de infra-estruturar o país com maior capacidade de 

armazenamento de combustíveis, existe10 capacidade excessiva no conjunto de 

Vivo Energy e da Enacol, que cria algumas implicações, 

claro desencontro entre o número e capacidade das instalações de 

armazenamento primário e o mercado que os produtos têm como objectivo 

De facto, o mercado de Santiago é o principal consumidor de todos os produtos, 

enando primariamente apenas o Butano. 

Ambas as empresas possuem armazéns para todos os produtos separados, o que 

origina uma duplicação de activos nas ilhas mais importantes. 

As características do mercado e o modelo operacional existente dão origem a 

ituação onde a rotação de activos é muito baixa (mesmo comparada com 

africanos). 

         
Estudo da viabilidade, Leadership Business Consulting, 2009 
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Caracterização das Instalações da Vivo Energy 

Consulting, 2009 

estruturar o país com maior capacidade de 

capacidade excessiva no conjunto de 

que cria algumas implicações, que passo a 

claro desencontro entre o número e capacidade das instalações de 

armazenamento primário e o mercado que os produtos têm como objectivo 

go é o principal consumidor de todos os produtos, 

Ambas as empresas possuem armazéns para todos os produtos separados, o que 

As características do mercado e o modelo operacional existente dão origem a 

ituação onde a rotação de activos é muito baixa (mesmo comparada com 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 

 

• Cerca de 40% do volume importado é transportado entre ilhas, o que leva a 

fluxos complexos de produto e consequentemente a custos acrescidos com 

elevado potencial de redução.

• Para além do transporte inter

manuseamentos de produtos nas ilhas, em que o armazenamento primário de 

produtos é seguido de transporte dos mesmos para novos locais de 

armazenamento.  

Tabela 3 – Cadeia de Valor do Sector dos Combustíveis em Cabo Verde

Fonte: Estudo da Viabilidade, Leadership

Com essa estrutura demonstra que a distinção pela concorrência diferencie pela 

colocação de produtos nos 

ou pela qualidade do serviço presta

Para melhorar o fluxo dos produtos através da cadeia de valor do 

iniciando com a aquisição, passando

comercialização até a chegada aos consumidores finais a um preço mais acessível, é 

preciso: 

 

 

                                                
11 O sector dos combustíveis em Cabo Verde é preenchido por duas grandes empresas 
– e consiste nas actividades de importação, transporte, distribuição, comercialização por grosso e a 
retalho.  

Cerca de 40% do volume importado é transportado entre ilhas, o que leva a 

fluxos complexos de produto e consequentemente a custos acrescidos com 

de redução. 

Para além do transporte inter-ilhas há a salientar a realização de duplos 

manuseamentos de produtos nas ilhas, em que o armazenamento primário de 

produtos é seguido de transporte dos mesmos para novos locais de 

de Valor do Sector dos Combustíveis em Cabo Verde

Fonte: Estudo da Viabilidade, Leadership Business Consulting, 2009 

Com essa estrutura demonstra que a distinção pela concorrência diferencie pela 

colocação de produtos nos postos de venda, aos agentes e directamente no cliente final, 

ou pela qualidade do serviço prestado directamente aos seus revendedores.

fluxo dos produtos através da cadeia de valor do sector petrolífero

a aquisição, passando pela armazenagem, distribuição e pelos canais de 

comercialização até a chegada aos consumidores finais a um preço mais acessível, é 

         
dos combustíveis em Cabo Verde é preenchido por duas grandes empresas 

e consiste nas actividades de importação, transporte, distribuição, comercialização por grosso e a 
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Cerca de 40% do volume importado é transportado entre ilhas, o que leva a 

fluxos complexos de produto e consequentemente a custos acrescidos com 

ilhas há a salientar a realização de duplos 

manuseamentos de produtos nas ilhas, em que o armazenamento primário de 

produtos é seguido de transporte dos mesmos para novos locais de 

de Valor do Sector dos Combustíveis em Cabo Verde11 

 

Com essa estrutura demonstra que a distinção pela concorrência diferencie pela 

postos de venda, aos agentes e directamente no cliente final, 

do directamente aos seus revendedores. 

sector petrolífero, 

distribuição e pelos canais de 

comercialização até a chegada aos consumidores finais a um preço mais acessível, é 

dos combustíveis em Cabo Verde é preenchido por duas grandes empresas – Enacol e a Shell 
e consiste nas actividades de importação, transporte, distribuição, comercialização por grosso e a 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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• Relocalizar infra-estruturas 

A relocalização das infra-estruturas de descarga e armazenamento, o que passa por fazer 

da cidade da Praia mais um destino de importação, que irá certamente ter “repercussões 

directas” nos preços finais de combustíveis.  

• Investir na Praia 

Estão em curso trabalhos visando o aumento da capacidade de stockagem de produtos 

petrolíferos, tendo já sido construído um depósito de 5.700 toneladas e um segundo com 

a mesma capacidade em construção para armazenagem de Fuel, já na perspectiva de 

abastecer a ELECTRA que é o maior consumidor de combustíveis no país. 

Outra grande necessidade do país tem a ver com a segurança do abastecimento, tendo o 

Governo aprovado e publicado recentemente12, na perspectiva de resolução desse 

problema, que estabelece o princípio das Reservas Estratégicas de combustíveis, 

atribuindo as responsabilidades da sua constituição e armazenagem às empresas a 

operar no país.   

• Optimizar o armazenamento primário 

Para optimizar o sistema de logística primária13 de combustíveis em Cabo 

Verde, é necessário:  

a. Criação de um ponto de descarga directa de Gasolina, Jet A1,Gasóleo e Fuel na 

Praia. 

b. Construção da capacidade de armazenamento primário do Butano em São 

Vicente. 

c. Reforço da capacidade do armazenamento do Butano na Praia. 

d. Reduzir a capacidade para o Jet A1 e querosene no Sal. 

e. Redução da capacidade de armazenamento do Gasóleo e do Fuel em São 

Vicente. 

                                                 
12 Decreto-Lei nº 62/2012 de 27 de Dezembro 
13 Roland Berguer, 2005 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 

 

2.1.7.2 Logística secundária

Falar da logística primária num país como Cabo Verde, que é dividido em ilhas 

dispersas, com uma população pequena, é tão importante falar da

consideração o fluxo de transpo

Segundo o Estudo da Viabilidade da

Petrolíferas e o Impacto sobre o s

Setembro de 2009-, cerca de 40% do volume importado é transportado entre ilhas, o que 

leva a fluxos complexos de transporte de produto e consequentemente a custos 

acrescidos com elevado potencial de reduçã

Ilustração 16

Fonte: Estudo da Viabilidade, Leadership

Cada empresa utiliza a sua própria frota, recorrendo a navios próprios ou 

subcontratados, e além das frotas, também as rotas da 

redundantes, devido a baixa cooperação no transporte de produtos.

Há um elevado custo com o pessoal, ad

custo elevado de cada navio dessas operadoras nos portos nacionais.

ogística secundária 

Falar da logística primária num país como Cabo Verde, que é dividido em ilhas 

com uma população pequena, é tão importante falar da secundária

consideração o fluxo de transporte de combustíveis Inter-ilhas. 

Segundo o Estudo da Viabilidade da Joint Venture entre o Estado De Cabo Verde e as 

Petrolíferas e o Impacto sobre o sector, feito pela Ledership Business

, cerca de 40% do volume importado é transportado entre ilhas, o que 

leva a fluxos complexos de transporte de produto e consequentemente a custos 

acrescidos com elevado potencial de redução. 

16 - Principais Fluxos de Transporte Inter-Ilhas

Fonte: Estudo da Viabilidade, Leadership Business Consulting, 2009

Cada empresa utiliza a sua própria frota, recorrendo a navios próprios ou 

subcontratados, e além das frotas, também as rotas da Vivo Energy

redundantes, devido a baixa cooperação no transporte de produtos. 

Há um elevado custo com o pessoal, administrativo e de funcionamento, sem esquecer o 

custo elevado de cada navio dessas operadoras nos portos nacionais. 
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Falar da logística primária num país como Cabo Verde, que é dividido em ilhas 

secundária, tendo em 

entre o Estado De Cabo Verde e as 

Business Consulting em 

, cerca de 40% do volume importado é transportado entre ilhas, o que 

leva a fluxos complexos de transporte de produto e consequentemente a custos 

Ilhas 

Consulting, 2009 

Cada empresa utiliza a sua própria frota, recorrendo a navios próprios ou 

Vivo Energy e Enacol são 

ministrativo e de funcionamento, sem esquecer o 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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2.1.8 A distribuição dos produtos petrolíferos 

A distribuição inter-ilhas é feita a granel e em tambores e cilindros de gás, a partir dos 

três pontos de entrada primária, utilizando navios e posteriormente auto tanques para 

distribuição numa terceira fase para toda a rede retalho e para os grandes consumidores. 

Os fornecimentos aos navios de longo curso é feito no porto do Mindelo ligado por 

pipeline, para os que os que se encontram atracados e por via de lanchas, para os que se 

encontram ao largo, enquanto que na Praia e no Sal os abastecimentos são efectuados 

por caminhões cisternas para os navios atracados. 

A Vivo Energy possui dois petroleiros que transporta (Gasolina, Jet A1 e Gasóleo) a 

granel e um outro navio de carga geral adaptado para transporte de tambores de 

combustíveis e gás. Estes petroleiros também são utilizados para transportar 

combustíveis por conta do grupo Vivo Energy para Gâmbia, Guiné Bissau e Guiné 

Conacri. A Enacol opera em regime de afretamento um pequeno petroleiro para 

transporte de Gasóleo a granel, e um navio de carga geral que é adaptado ao transporte 

de produtos petrolíferos embalados (em tambores e gás) 

2.1.9 Criação da Companhia de Logística Comum 

O Governo está apostado em melhorar o funcionamento do mercado petrolífero em 

Cabo Verde. As grandes apostas são a criação da empresa de logística comum, com o 

envolvimento da Enacol e da Vivo Energy, e a constituição das reservas estratégicas. 

A motivação de criação da empresa, (CCC), está assente em quatro premissas14 base: 

i. Existência de custos de exploração elevados, devido a duplicação dos custos de 

armazenagem, de gestão de infra-estruturas e de distribuição pelas diversas 

ilhas; 

ii. Possibilidade de repartição de investimentos; 

                                                 
14 Estudo da viabilidade da Joint Venture entre o Estado de Cabo Verde e as Petrolíferas e o impacto 
sobre o sector, Leadership Business Consulting, 2009 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 

 

iii. Controlo mais eficaz das reservas mínimas de combustíveis (utilizáveis em caso 

de emergência); 

iv. Necessidade de reduzir os preços dos combustíveis para o cliente final.

A CCC estará orientada para uma gestão de logística dos 

permitindo a optimização dos custos de exploração e o funcionamento do mercado 

que os ganhos se possam reflectir ao consumidor final.

Assim, o objecto15 da actividade da CCC é:

• Gestão do processo e dos activos da logística pr

• A importação de todos os produtos petrolíferos, conforme definidos no Decreto

Lei 70/2005. 

• Armazenagem e a manutenção dos produtos petrolíferos importados;

• A gestão das reservas estratégicas;

• O transporte inter-ilhas dos produtos;

• A comercialização de produtos às empresas de distribuição.

Tabela 4 – Cadeia

Fonte: Estudo da Viabilidade, Leadership

2.1.10 Importância das reservas estratégicas

A implementação das reservas de segurança no sector petrolífero Cabo

um ponto de relevo para a racionalização deste sector

para um país como a de Cabo Verde, tendo em conta a especificidade que tem, 

designadamente a insularidade, sendo um micro

                                                
15 Estudo da viabilidade, Leadership Business Consulting, 2009

Controlo mais eficaz das reservas mínimas de combustíveis (utilizáveis em caso 

Necessidade de reduzir os preços dos combustíveis para o cliente final.

A CCC estará orientada para uma gestão de logística dos combustíveis em Cabo Verde 

permitindo a optimização dos custos de exploração e o funcionamento do mercado 

os ganhos se possam reflectir ao consumidor final. 

da actividade da CCC é: 

Gestão do processo e dos activos da logística primária; 

A importação de todos os produtos petrolíferos, conforme definidos no Decreto

Armazenagem e a manutenção dos produtos petrolíferos importados;

A gestão das reservas estratégicas; 

ilhas dos produtos; 

de produtos às empresas de distribuição. 

Cadeia de Valor do Negócio - Âmbito de Actuação da CCC

Fonte: Estudo da Viabilidade, Leadership Business Consulting, 2009

Importância das reservas estratégicas 

A implementação das reservas de segurança no sector petrolífero Cabo-

de relevo para a racionalização deste sector, visto que é de extremo interesse 

para um país como a de Cabo Verde, tendo em conta a especificidade que tem, 

damente a insularidade, sendo um micro-mercado que não consegue influenciar 

         
Estudo da viabilidade, Leadership Business Consulting, 2009 
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Controlo mais eficaz das reservas mínimas de combustíveis (utilizáveis em caso 

Necessidade de reduzir os preços dos combustíveis para o cliente final. 

combustíveis em Cabo Verde 

permitindo a optimização dos custos de exploração e o funcionamento do mercado para 

A importação de todos os produtos petrolíferos, conforme definidos no Decreto-

Armazenagem e a manutenção dos produtos petrolíferos importados; 

Âmbito de Actuação da CCC 

Consulting, 2009 

-Verdiano é mais 

, visto que é de extremo interesse 

para um país como a de Cabo Verde, tendo em conta a especificidade que tem, 

que não consegue influenciar 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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os mercados internacionais e enfrentando vulnerabilidades e constrangimentos enormes 

que o sujeitam a crises e rupturas de stocks 

O Decreto-Lei nº 56//2010 de 6 de Dezembro ao determinar a liberalização do mercado 

petrolífero, impõe a constituição e manutenção em território nacional de reservas 

permanentes daqueles produtos destinadas a atenuar os efeitos de eventuais dificuldades 

de abastecimento. 

Com o Decreto-Lei nº 62/2010 veio efectivar o sistema de constituição das reservas 

obrigatórias de produtos de Petróleo existentes em território nacional, dando, deste 

modo, providências sobre a constituição e manutenção de reservas de segurança de 

produtos de Petróleo, que ficam obrigados a constituir e manter, permanentemente, em 

depósito em território nacional, por cada produto, uma reserva de segurança equivalente 

a 1/4 (um quarto) das quantidades que hajam importado nos 12 (doze) meses 

precedentes. 

Os produtos que fazem parte das reservas de segurança são: 

a. Carborreactor (Jet Fuel) tipo Gasolina; 

b. Caborreactor (Jet Fuel) tipo Petróleo; 

c. Gasolinas de auto; 

d. Fuels; e 

e. Gases de Petróleo liquefeitos. (GPL) 

As reservas estratégicas de produtos de Petróleo correspondem a 1/3 (um terço) das 

reservas de segurança, aplicados aos mesmos produtos que fazem parte da reserva de 

segurança. 

2.2 Enquadramento legal 

O sector petrolífero assume especial relevância no panorama energético nacional, uma 

vez que Cabo Verde é extremamente dependente e carente das energias fósseis em que 

os produtos derivados do Petróleo representam quase a totalidade do consumo de 

energia primária. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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O significado desta forma energética é acentuado pelas significativas taxas de 

crescimento que o consumo interno tem apresentado, acompanhando o desenvolvimento 

económico, e também pelo elevado peso que a reexportação detém no mercado total, 

visto o abastecimento das bancas de aviação e de marinha ser vital para um país de 

natureza insular. 

Justifica-se assim que o sector petrolífero disponha de um enquadramento legal 

apropriado, que dê resposta de modo flexível, mas rigoroso, à necessidade de 

estabelecer o ordenamento das actividades que concorrem para garantir o 

aprovisionamento de produtos petrolíferos a nível nacional, bem como a nível de cada 

consumidor individual. 

Os Decretos-Leis vieram enquadrar e assumir uma importante vertente estruturante, 

contemplando a definição de conceitos, a classificação de actividades e dos meios o 

ordenamento do respectivo exercício e exploração, promovendo a segurança, o controlo, 

a fiscalização de conformidade de combustíveis em situações de dificuldade e o normal 

abastecimento que permite garantir sistematicamente a conformidade dos combustíveis 

introduzidos no consumo do país, bem como normas técnicas e legais, complementadas 

com procedimentos processuais que permitam ganhos de eficiência em todas as áreas da 

actividade económica, no caso concreto a política de preços para os consumidores em 

gerais e em particular para os beneficiários de preços especiais, como por exemplo os 

que utilizam combustíveis para a produção de energia eléctrica e água. 

A liberalização e a promoção da concorrência no mercado petrolífero, que passa 

necessariamente pelo estabelecimento das bases gerais da organização e funcionamento 

do sistema petrolífero nacional (SPN). 

A finalidade é de assegurar o regular abastecimento do mercado, que deve ser 

prosseguida com respeito por um conjunto de princípios que incluem para além da 

segurança, a qualidade dos produtos, a defesa dos consumidores, a promoção da 

concorrência, a protecção do meio ambiente e a salvaguarda da saúde pública. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 

 

Tabela Tabela 5 – Legislação Sector Combustível 

Fonte: ARE, 2010 
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3 CAPÍTULO III - O SISTEMA DE PREÇO ACTUAL, SEU 

ENQUADRAMENTO LEGAL E O IMPACTO NA ECONOMIA 

“O mercado, a competição e a eficiência, factores por si só positivos, têm afinal efeitos 

secundários que não são bem esperados16.”  

A criação da Agência de Regulação Económica (ARE), deu-se no âmbito das reformas 

dos sectores financeiros e das infra-estruturas, ancoradas na Constituição da República 

de Cabo Verde, segundo o qual cabe ao Estado regular o mercado e a actividade 

económica e financeira, podendo criar autoridades administrativas independentes. 

Assim, a Lei nº 20/VI/2003, de 21 de Abril, veio definir o regime jurídico das Agências 

Reguladoras nos sectores económico e financeiro. 

Com o Decreto-Lei nº 26/2003 de 25 de Agosto deu-se a criação da ARE17 dotada da 

indispensável independência funcional, com a missão de regular as condições de 

funcionamento do mercado nos sectores de energia (electricidade e combustíveis), água, 

transportes colectivos urbanos de passageiros e transporte marítimos de passageiros. 

3.1 Novo mecanismo de fixação de preços dos combustíveis 

Dada a pequenez do mercado retalhista dos combustíveis, a periodicidade das 

importações, e o peso dos custos de importação na formação do preço final bem como a 

eliminação completa da lógica de subsídios do Estado às petrolíferas, foi identificada a 

necessidade de se dispor de um mecanismo de fixação de preços que fosse capaz de: 

• Assegurar os melhores custos de importação; 

• Incentivar a busca de eficiência na compra; 

• Introduzir transparência e previsibilidade no processo; 

• Ser justos para os consumidores. 

                                                 
16 Charles Handy 
17 Decreto-Lei nº 26/2003 de 25 de Agosto 
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O Decreto-Lei nº 19/2009 estabelece os princípios orientadores da política de preços e 

fórmula de cálculo dos preços de comercialização de produtos petrolíferos

Ilustração 

Este novo mecanismo aponta algumas diferenças entre regime de preços fixos 

vigorava anteriormente e o novo regime de preços máximos

seguinte: 

a. No regime de preços fixos (costplus) as empresas reguladas não podiam 

vender acima, ne

b. A recuperação de todos os custos era garantida por via de fixação dos 

preços, ou então por via de subsídios do Estado, para compensar as perdas 

quando os custos eram superiores ao produto das vendas;

c. Já no novo regime há 

empresas podem praticar preços abaixo deste limite;

d. A recuperação dos custos é garantida pelos ganhos de eficiência que cada 

uma das empresas conseguir introduzir nas suas actividades;

estabelece os princípios orientadores da política de preços e 

fórmula de cálculo dos preços de comercialização de produtos petrolíferos

Ilustração 17 - Sistema de oferta de combustíveis 

Fonte: ARE, 2009 

Este novo mecanismo aponta algumas diferenças entre regime de preços fixos 

e o novo regime de preços máximos, as quais se resumem no 

No regime de preços fixos (costplus) as empresas reguladas não podiam 

vender acima, nem abaixo do preço fixado pela Are; 

A recuperação de todos os custos era garantida por via de fixação dos 

preços, ou então por via de subsídios do Estado, para compensar as perdas 

quando os custos eram superiores ao produto das vendas; 

novo regime há um preço máximo Price Cap fixado pe

empresas podem praticar preços abaixo deste limite; 

A recuperação dos custos é garantida pelos ganhos de eficiência que cada 

uma das empresas conseguir introduzir nas suas actividades;
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estabelece os princípios orientadores da política de preços e a 

fórmula de cálculo dos preços de comercialização de produtos petrolíferos. 

 

Este novo mecanismo aponta algumas diferenças entre regime de preços fixos que 

, as quais se resumem no 

No regime de preços fixos (costplus) as empresas reguladas não podiam 

A recuperação de todos os custos era garantida por via de fixação dos 

preços, ou então por via de subsídios do Estado, para compensar as perdas 

fixado pela ARE e as 

A recuperação dos custos é garantida pelos ganhos de eficiência que cada 

uma das empresas conseguir introduzir nas suas actividades; 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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e. Para além disso, o novo regime estabelece actualizações de preços com 

menores intervalos de tempo, de dois em dois meses, para, entre outros 

motivos, reflectir as oscilações do custo de aquisição dos produtos no 

mercado internacional. 

3.2 Vantagem que o novo mecanismo trouxe para o consumidor 

• A principal vantagem do novo regime é o estímulo à eficiência dos operadores. 

Os ganhos conseguidos na redução dos custos terão reflexos positivos na revisão 

dos preços máximos, decorrido o período regulatório definido; 

• A aplicação de regras claras e justas para fixação dos preços dos combustíveis; 

• A previsibilidade e a transparência no processo regulatório, o que contribui para 

a sustentabilidade de todo o sistema energético; 

• A criação de condições para a introdução de alguma concorrência na venda a 

retalho dos produtos petrolíferos; 

• A informação clara e pronta ao consumidor, por via da obrigatoriedade de 

informar os consumidores, inclusivamente em todos os postos de abastecimento 

de combustíveis, sobre os preços em vigor.  

3.3 Fórmula de cálculo 

A fixação do preço máximo de venda leva em conta determinados factores como: 

• Os custos de importação; 

• Custos da logística; 

• Custos de distribuição; 

• Taxas e arredondamentos. 

Todos estes factores são incorporados numa fórmula clara e facilmente verificável, ou 

seja, o preço máximo de venda será resultado da soma destes factores. 

Mas antes de tratarmos da fórmula de fixação dos preços máximos talvez seja mais fácil 

começar pelo cálculo dos factores que o compõem. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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3.3.1 Fórmula de cálculo do CP 

A fórmula de cálculo da CP (custo de importação) é a seguinte: 

CP = FOBr + PF + DA + CA 

• FOBr– Preço FOB referência, obedecendo as seguintes cotações diárias: 

• Butano - MédiaHigh e LowFOB WEST MED Basis e Nortwest Seagoing para 

Butano publicado no PlattsLP Gaswire; 

• Gasolina – Média High e Low FOB MED Basis para Gasolina 10 ppm 

publicado no Platts European Marketscan; 

• Gasóleo- Média High e Low FOB MED Basis para Gasóleo 0.1 % publicado no 

Platts European Marketscan; 

• Fuel 380–Média High e Low FOB MED Basis para Fuel 3.5 % publicado no 

Platts European Marketscan; 

• Petróleo – Média High e Low C&F ARA para JET A1 publicado no Platts 

European Marketscan. 

PF – Premium do fornecedor, estipulado nos contactos de importação conjunta e 

adjudicados por concurso internacional, com supervisão da ARE; 

DA – Direitos alfandegários e impostos aduaneiros calculados de acordo com a 

legislação vigente; 

CA – Custos adicionais de importação que incluem: 

• Seguros, despesas financeiras, taxa pipeline/sealine 

• Despachante 

• Custo financiamento de stock 

• Perdas oceânicas 

3.3.2 Fórmula de cálculo do CUGSL (custo da logística) 

A fórmula de cálculo do CUGSL é a seguinte: 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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CUGSL = CEL + O +FM + PL + RL 

CEL – Custo de exploração logística 

O – Custos administrativos/ sobre custos 

FM – Frete marítimo 

PL – Perdas de armazenagem e transporte marítimo inter-ilhas 

RI – Retorno sobre investimentos 

3.3.3 Fórmula de cálculo do MMUD (custo da distribuição) 

A fórmula de cálculo do MMUD (custo de distribuição ou margem máxima unitária de 

distribuição) é a seguinte: 

MMUD = CCM + CTT + O + RI 

CCM – Custo de exploração e distribuição 

CCT – Custo de transportes terrestres 

O – Custos administrativos/ sobre custos 

RI – Retorno sobre investimentos 

O preço máximo de venda ao consumidor final (PMVCF) por unidade/litro/Kg é 

calculado de acordo com a fórmula seguinte: 

PMVCF = CP + CUGSL + MMUD + IVA + OUTROS IMPOSTOS E TAXAS +/- 

ARRED 

3.4 Caso prático 

Para a ilustração prática deste trabalho, tendo em conta a relevância do sector petrolífero 

para a economia Cabo-Verdiana, recorri a dados reais para demonstrar que é imperativo 

racionalizar a indústria dos combustíveis, diminuindo os custos actuais e, 

consequentemente, reduzir o impacto negativo das ineficiências do sector nos preços 

finais dos produtos petrolíferos. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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No primeiro cenário apresento, com os dados oficiais relacionados com a logística, o 

impacto dos custos actuais de distribuição (logística) nos preços de venda ao 

consumidor final.  

No segundo cenário destaco o efeito da racionalização dos mesmos custos e medirei o 

seu impacto no preço de venda. 

Em ambos os cenários 2010 é o ano de referência para os consumos. 

3.4.1 Cálculo de frete marítimo 

Para o cálculo do frete marítimo utiliza-se os dados constantes nas tabelas a seguir: 

Tabela 6 - Consumo interno de combustíveis por ilhas em 2010 em TM 

Fonte: ARE, 2010 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 
 

38 
 

Tabela 7 - Frete em vigor 

Fonte: ARE, 2010 

Tabela 8 - Distâncias e frete marítimo inter-ilhas 

Fonte: ARE, 2010 

A partir das tabelas acima se calcula o frete marítimo unitário por combustível 

conforme a tabela 9 e 10.  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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Tabela 9 - Frete Marítimo Ponderado Inter-ilhas e por Produtos 

 

Fonte: ARE, 2010 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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Tabela 10 - Resumo de Cálculo do Frete Marítimo 

 

Em termos unitários em escudos por cada Litro/Quilo (Gasolina, Petróleo, Gasóleo e 

Fuel) transportado os custos situam-se pela mesma ordem em 3$62, 3$96, 3$43 e 3$17, 

de acordo com a configuração actual da descarga dos combustíveis. O custo total com o 

frete marítimo atingiu, em 2010, quinhentos e quarenta e sete milhões seiscentos e 

quatro mil setecentos e quarenta escudos (547.604.740$00). 

Considerando que houvesse também a possibilidade de descarga directa na ilha de 

Santiago de Gasolina, Gasóleo, Petróleo e o Fuel, o custo cairia significativamente para 

1$41, 1$10, 0$95 e 0$96, respectivamente, isto porque, com a nova cadeia de 

distribuição, a ilha de Santiago não necessitaria de receber estes produtos da ilha do Sal 

e de São Vicente e também considerando que o abastecimento das ilhas como a Boa 

Vista, Fogo, Maio e Brava, seria a partir de Santiago com uma rota marítima mais curta. 

Sendo assim, o custo total com o frete marítimo seria de cento e setenta e quatro 

milhões quinhentos e setenta e sete mil quinhentos e trinta três escudos 

(174.577.533$00). 

Em termos globais seriam poupados apenas em frete marítimo um montante de 

trezentos e setenta e três milhões vinte e sete mil e duzentos e sete 

escudos(373.027.207$00). 

3.4.2 Impacto no Preço Final ao Consumidor 

De acordo com os dados oficiais, os preços finais do Butano, Gasolina, Petróleo, 

Gasóleo normal, Gasóleo para a electricidade, Gasóleo para a marinha mercante, Fuel 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 

 

óleos 180 e 380, incluem os custos elegíveis 

no mercado nacional. 

Na tabela 11 (actualização dos preços dos combustíveis, efectuado pelo regulador do 

sector, em Dezembro de 2010) considera

e o Petróleo), em São Vicente (

actual cadeia de distribuição

do Petróleo estão incluídos 

Tabela 11 -

Considerando que a descarga primária dos combustíveis líquidos se processe também na 

ilha de Santiago o preço final ao consumidor seria de acordo com a tabela 12.

óleos 180 e 380, incluem os custos elegíveis incorridos pelas duas empresas que operam 

Na tabela 11 (actualização dos preços dos combustíveis, efectuado pelo regulador do 

sector, em Dezembro de 2010) considera-se a descarga directa na ilha do Sal, (Gasolina 

Vicente (Fuel e Gasóleo) e na ilha de Santiago (Butano), com 

de distribuição. Os custos do frete marítimo de Gasóleo, Fuel, Gasolina e 

 no parâmetro da logística (CUGSL). 

- Preços Máximos dos Produtos Petrolíferos

Fonte: ARE, 2010 

Considerando que a descarga primária dos combustíveis líquidos se processe também na 

e Santiago o preço final ao consumidor seria de acordo com a tabela 12.
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incorridos pelas duas empresas que operam 

Na tabela 11 (actualização dos preços dos combustíveis, efectuado pelo regulador do 

se a descarga directa na ilha do Sal, (Gasolina 

e Gasóleo) e na ilha de Santiago (Butano), com 

s custos do frete marítimo de Gasóleo, Fuel, Gasolina e 

Preços Máximos dos Produtos Petrolíferos 

Considerando que a descarga primária dos combustíveis líquidos se processe também na 

e Santiago o preço final ao consumidor seria de acordo com a tabela 12. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 

 

Tabela 12 - Preço de Produtos Petrolíferos com Descarga Directa na Praia

O consumidor final teria pago a menos, em 

Gasóleo rodoviário, Gasóleo para produção de 

mercante e Fuel 180, respectivamente 3$20

3.4.3 Empresa de logística comum

Com a criação da empresa logística comum (

assinalados poder-se-ia destacar:

• Maior economia de escala

quantidades por cada importação teriam

• Redução de custos com a administração de topo;

• Redução de custos administrativos com a diminuição do pessoal operacional 

necessário para o funcionamento da CCC;

• Redução de perdas e de custos 

• Redução de custos com os 

Preço de Produtos Petrolíferos com Descarga Directa na Praia

O consumidor final teria pago a menos, em termos unitários de Gasolina

rodoviário, Gasóleo para produção de electricidade, Gasóleo para marinha 

respectivamente 3$20, 3$20, 2$70, 2$80, 2$30 e 2

Empresa de logística comum 

Com a criação da empresa logística comum (CCC), aos ganhos anteriormente 

destacar: 

economia de escala e menores perdas oceânicas, isto porque 

quantidades por cada importação teriam uma expressão superior;

Redução de custos com a administração de topo; 

Redução de custos administrativos com a diminuição do pessoal operacional 

necessário para o funcionamento da CCC; 

e de custos de armazenagem; 

s com os transportes terrestres. 
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Preço de Produtos Petrolíferos com Descarga Directa na Praia 

 

de Gasolina, Petróleo, 

, Gasóleo para marinha 

2$30. 

ganhos anteriormente 

perdas oceânicas, isto porque as 

; 

Redução de custos administrativos com a diminuição do pessoal operacional 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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3.4.4 Impacto na produção da electricidade 

A tabela 13 apresenta dados da produção da ELECTRA a nível nacional e a nível das 

três principais ilhas. 

Tabela 13 - Produção de electricidade a nível nacional 

Fonte: ARE, 2010 

Outro impacto igualmente positivo e expressivo seria no sector da energia eléctrica, 

cuja produção, em 2010, dependeu em cerca de 93% 18dos produtos petrolíferos. 

Actualmente, na produção de energia eléctrica utilizam – se o Fuel 180 e Gasóleo na 

ilha de Santiago; Fuel 380, Fuel 180 e Gasóleo em São Vicente e Fuel 180 e Gasóleo no 

Sal. Com o sistema de logística primária existente e a cadeia de distribuição actual, o 

montante total de custos em ECV/KWH foi de quatro mil milhões cinquenta e um 

milhões quinhentos e vinte e nove mil vinte e cinco escudos e oitenta e nove centavos 

(4.051.529.025$89) 

Se Substituíssemos o Fuel 180 e o Gasóleo, por Fuel 380, teríamos uma poupança nas 

três principais ilhas num total de seiscentos e trinta e dois milhões, duzentos e quatro 

                                                 
18 Fonte: ARE, 2010 
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mil trezentos e setenta e quatro escudos (632.204.374$00), correspondente a redução de 

16%, com reflexos positivos nas tarifas de electricidade e água.  

  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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4 CAPÍTULO IV – CONCLUSÃO 

Este capítulo incidir-se-á sobre as ideias fulcrais do trabalho e apresenta o caminho 

trilhado para o alcance dos objectivos preconizados e algumas considerações finais 

sobre o tema em questão e os resultados obtidos na análise prática do sector petrolífero 

Cabo-Verdiano. 

4.1 Utilidade do trabalho para a comunidade académica e profissional 

Este trabalho tem como finalidade contribuir, para o fortalecimento e convergência no 

que diz respeito a racionalização deste sector e proporcionar aos académicos mais um 

documento de referência pela relevância que poderá ter na elaboração de futuros 

trabalhos similares, pois o assunto em questão é de elevada importância para a 

economia Cabo-Verdiana. 

Assim o presente trabalho continuará uma mais-valia de referência na crescente procura 

de informações sobre o sector petrolífero, pelos universitários, comunidade profissional, 

pesquisadores e ao público em geral. 

4.2 Limitações encontradas 

Em face do exposto fez-se necessário deixar registado também alguma dificuldade facto 

de ser trabalhador/estudante e limitação da referida pesquisa, principalmente no tocante 

a quase inexistência de literatura técnica e académica disponível no mercado a respeito 

do assunto em epígrafe, o tempo e a conciliação entre a pesquisa e o trabalho e do 

número de páginas que também impossibilitou o aprofundamento de outras informações 

relevantes. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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4.3 Recomendações 

O sector petrolífero constitui um elemento crucial para a economia Cabo-Verdiana, e 

como tal um dos desafios do país para enfrentar as oscilações dos preços a nível 

internacional, passa-se seguramente em racionalizara-lo. 

 Assim são necessários: 

• Dotar a ilha de Santiago de condição para armazenagem e receber directamente 

os produtos petrolíferos; 

• Avançar com a criação da empresa de logística comum; 

• Avançar com a criação das reservas estratégicas, mas para isso dotar as 

empresas de normas para obter stock circulante; 

• Impulsionar o investimento e crescimento dos hotéis, através de preços especiais 

para o gás; 

• A reformulação da política fiscal deste sector; 

• Estudo para adaptar outras ilhas com capacidade armazenagem e receber o 

butano directamente do exterior   

4.4 Conclusões gerais 

A finalização deste trabalho foi gratificante, com a convicção de ter deixado expresso 

neste texto todo o conhecimento adquirido ao longo desta jornada sobre o sector 

petrolífero Cabo-Verdiano. 

De igual forma, foi satisfatório saber que o novo mecanismo de fixação dos preços 

máximos trás consigo o estímulo às operadoras e cria a previsibilidade e a transparência 

ao processo regulatório. 

Suponho que a comunicação deve ser um elemento de elo de ligação entre a ARE e o 

consumidor (população), através da informação permanente sobre os métodos utilizados 

e o porquê da actualização dos preços dos combustíveis. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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A nível económico e social, o ideal é que criasse condições para o reforço do 

funcionamento das empresas de forma a dar continuidade as suas actividades e que 

ajustasse o poder de compra ao consumidor final. 
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6 Anexos 

Tabela 

Tabela 15

 
 
 
 
 
 

Tabela 14 - Capacidade de Armazenagem 

Fonte: ARE, 2010 

 

15 - Consumo Anual de Combustíveis - TM 

Fonte: ARE, 2010 
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Tabela 16 - 

 

Importação de Combustíveis de 2005 à 2010

Fonte: ARE, 2010 
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Combustíveis de 2005 à 2010 
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Tabela 17 - Actualização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualização Preços Combustíveis de Junho 2004 ao Outubro de 2004

Fonte: ARE, 2010 
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Outubro de 2004 
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Tabela 18 - Actualização Pr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualização Preços Combustíveis Novembro 2008 ao Agosto de 2010

Fonte: ARE, 2010 
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2008 ao Agosto de 2010 
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Tabela 19 - Actualização Preços Combustíveis de Outubro de 2008 ao Abril de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualização Preços Combustíveis de Outubro de 2008 ao Abril de 
2012 

Fonte: ARE, 2010 
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Actualização Preços Combustíveis de Outubro de 2008 ao Abril de 
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Tabela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 20 - Importação por Categorias 

Fonte: BCV, 2010 
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Tabela 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 21 - Balança de Pagamentos 

Fonte: BCV, 2010 
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Tabela 22 - Balança de Serviços 

Fonte: BCV, 2010 
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“Curriculum Vitae” 

1. Apresentação 

Francisco Neves Dias, solteiro, nascido aos 05/02/1981, natural da Freguesia de 

Nossa Senhora da Luz, Concelho de São Vicente, residente em Paiol – Praia, 

portador Bilhete de Identidade nº 224114, emitido pelo Arquivo Nacional de 

Identificação Civil e Criminal do Concelho da Praia aos 13/09/2010. 

2. Currículo Geral 

• Bacharel em Contabilidade e Administração; 

• Portador da carta de condução, categorias B, C, e F desde de Dezembro de 

2003; 

• Trabalhei na Empresa Alumóveis, desempenhando as funções e Condutor; 

•  Responsável pela área de venda na empresa Alumóveis de 2003 á 2009; 

• Desde de 2009 trabalho na empresa GIMS CV, LDA (Empresa transitária), 

como responsável Administrativo no (Sucursal na Praia). 

3.  Línguas 

• Falo Português fluente e escrevo; 

• Falo e entendo um pouco de Inglês. 

4. Outros conhecimentos 

• Líder de associações Juvenis com cariz religiosa; 

• Fui catequista durante 2 (dois) anos nos Salesianos no Mindelo; 

5. Participação em palestras 

• Importância de estar em grupo – Palestra organizada pelo grupo de jovens 

católicos “ESCUTEIROS”, apresentada pela psicóloga Vanda Silva; 

• Como viver novas experiências – palestra organizada pelo grupo de jovens 

católicos “ESCUTEIROS” e apresentado pelo animador social Jorge Gomes 
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