
 

A  ASSISTÊNCIA SANITÁRIA NO 

TURISMO EM CABO VERDE 
 

 

 Cidade da Praia, 24 de Janeiro de 2013 



  APRESENTAÇÃO 
Formação 

•  Graduada em Planeamento e Desenvolvimento  

    do  Turismo – ULHT – Lisboa Portugal 

•  Pós-graduada e especialista em Tourism Business Managment- 

Uni-CV/ Univ. de Las Palmas de Gran Canária -Cabo Verde 

 

Função 

• Coordenadora do gabinete de Acompanhamento das Actividades 

Turísticas (2010-2012) 

• Docente na Uni-CV (ano lectivo 2011/2012)  

• Directora de S. de A. Actividades Turísticas – MTIE, Ministério do 

Turismo,  Indústria e Energia 



• O turismo é um dos grandes pilares do desenvolvimento da economia 

cabo-verdiana, sendo o seu desenvolvimento sustentado um dos 

principais objectivos  a ser perseguido pelo Governo. Provam  a sua 

importância económica, as estatísticas sucessivas do últimos dez 

anos, com destaque para mais recentes dados de 2009, 2010, 2011 e 

3º trimestre de 2012. (www.ine.cv) 

 

• O Governo reconhece a necessidade de traçar um rumo para o 

turismo nacional e o desenvolvimento estratégico, que  requer uma 

política clara, com efeito, na sua VIII legislatura, define uma estratégia 

de competitividade para o turismo.  

3 zilca.paiva@mtie.gov.cv 
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TURISMO EM CABO VERDE 
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Hóspedes Dormidas 
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RETRATO RESUMO DA DINÂMICA  DO TURISMO 
 

 No ano 2011, o número de hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros 
aumentou 24,5%. As dormidas cresceram um 20,7%. 

 O principal mercado emissor continua sendo Reino Unido (19,0%). 
Seguido de França (14,0%), Portugal (13,8%), Alemanha (12,7%). 

 Relativamente às dormidas, o Reino Unido (27,1%) também permanece no 
primeiro lugar. Seguido de Alemanha (15,1%), Itália (14,1%) e Portugal 
(11,9%). 

 A ilha de Boa Vista foi a ilha com maior acolhimento com um 38,9% de 
entradas e 47,2% de dormidas (seguido de Sal com 35,4% de entradas e 
42,9% de dormidas). 

 Os hotéis, representam o principal meio de alojamento. 

 Em média, a taxa de ocupação – cama, a nível geral, foi de 58% (8 pontos 
percentuais face ao ano transacto).  

 

 



ILHAS COM MAIOR POTENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO 

TURÍSTICO: 

 

 

 

SAL 

BOA VISTA 

MAIO 







Estruturas responsáveis pelo turismo em 

Cabo Verde 
 

CI – Cabo Verde Investimentos (http://www.cvinvest.cv/) 

 

SDTIBM – Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boavista e 

Maio (http://www.sdtibm.cv/) 

 

EHTCV – Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde 

(http://www.ehtcv.edu.cv/ 

 

DGT – Direcção Geral do Turismo (http://www.turismo.cv/) 
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 Breve apresentação da Administração Central do Turismo – DGT 

(Órgão que executa as políticas do Governo para o sector do turismo)  

 
Contribuir para a 

definição e execução 
da política do turismo 

Acompanhar as 
actividades turísticas 

Contribuir para a 
elaboração de propostas 

legislativas e 
regulamentares  para o 

sector 

Apoiar o Governo nas negociações e 
decisões  nas instâncias internacionais 
envolvendo a política do  turismo em 

particular no quadro da OMT 

MISSÃO 



Documentos estratégicos  

Politicas do Governo 

Plano de Marketing 

Plano Estratégico?  



Plano Estratégico do turismo de Cabo Verde 
 

 

 

 7 Dimensões          17 Programas 

 

 

 

Dimensão” Infra-estrutura Geral”- foram identificadas como principais 

constrangimentos: sistemas de saúde e saneamento deficientes e 

insuficientes para sustentar o crescimento do turismo. 

 

Programa nº 4: “Mais Saúde também para quem nos visita” 



Algumas referencias internacionais 

CÓDIGO 
DE ÉTICA 

DO 
TURISMO 

• 6. Obrigações dos agentes de desenvolvimento 
turístico 

 

• 6.2: “Os profissionais do turismo, quando lhes couber, 
irão dar assistência, em cooperação com as 
autoridades públicas, quanto ã segurança, prevenção 
de acidentes, protecção sanitária e higiene alimentar 
dos que recorrerem aos seus serviços. Zelarão pela 
existência de sistemas de seguro e de assistência 
apropriados....” 

 



Algumas referencias internacionais 

TRATADO 
DE 

SCHENGEN 

• Actualmente muitos países europeus 
exigem que o viajante, seja a turismo, 
negócios ou estudos, tenha um plano de 
assistência no valor de 30.000 euros 

 

• Hoje, vinte e dois países da União Europeia 
mais a Noruega, Islândia e Suíça fazem 
parte do Tratado de Schengen 
 



ASSISTÊNCIA SANITARIA EM CABO VERDE 



1.  Financiamento da Saúde e comparticipação nos custos 

 

1.  Médicos por hospital central 

 

2.  Estabelecimentos de saúde 

 

3.  Fontes de informação sobre a assistência sanitária para o turista (antes da 

viagem) 

 

4.  Assistência farmacêutica 

 

5.  Telefones úteis e serviços de urgência; Tele medicina 

 

6. Carta Sanitária 

INDICADORES? 



Financiamento da saúde e comparticipação nos custos 
•   Aproximadamente  9% do Orçamento do Estado é destinado a saúde. 

• 60%  da população coberto pelo INPS ( trabalhadores por conta própria 

ou de outrem e trabalhadores da função pública); 

• O regime de protecção de base cobre 7.500 pessoas de protecção 

social mínima, sendo  9.400 pensionistas; 

• Fica uma franja importante da população  vulnerável  que dificilmente 

pode pagar cuidados de saúde( subsidiada pelo Estado) 

DESAFIO? 

A).  Rentabilizar a utilização dos fundos; 

B). Aumentar a contribuição das fontes de financiamento do sistema 

CONCLUSÃO:  

    Estado maior provedor de recursos para a saúde. 
Fonte: Política Nacional de Saúde(2007) 



Médicos por Hospital Central  
 

Tabela 83: Médicos afectados aos hospitais centrais, 2006 a 2010  

Hospital central Dr. Baptista de Sousa 

(São Vicente) 

Hospital central Dr. Agostinho Neto 

(Santiago) 

Total 

de 

Médi

cos 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

46 51 54 60 65 75 81 83 70 102 

Fonte: Relatório Estatístico de Saúde 2010 



Delegacia 

de Saúde 
Hospital 

Central 

Hospital 

Regional 

Centro de 

Saúde 

C. S. 

Reprodu

tiva 

Posto 

Sanitário 

Unidade Sanitária de 

Base 

Sal - - 1.  Espargos 

2.  Santa 

Maria 

- - 1. Pedra de Lume 

2. Palmeira 

Boavista - - 1.  Sal Rei - 1.  S. João 

Baptista 

1. Rabil 

2. Estância de Baixo 

3. Povoação Velha 

4. João Galego 

5. Bofareira 

Fonte: Relatório Estatístico de Saúde 2010 

Estabelecimentos de Saúde 
 

Tabela 94: Locais dos estabelecimentos de saúde, 2010  



Fontes de informação sobre a assistência sanitária para o 

turista (antes da viagem) 

http://www.expat-blog.com/es/guia/africa/cabo-verde/10_salud.html 

http://www.ikuska.com/Africa/Viajes/cabo.htm 

http://www.capeverde.com/forum-es/viajar-a-en-cabo-verde-f8/sistema-

sanitario-de-salud-t308.html 
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Assistência farmacêutica  

 
Tabela 96: Postos de Venda de Medicamentos, Farmácias privadas e publicas, 

2010  

São Vicente Sal Boavista Santiago 

Postos de 

Venda 

0 0 0 2 

Farmácias 

privadas 

6 3 1 17 

Farmácias 

públicas 

6 1 1 13 

Fonte: Direcção Geral da Farmácia 



Carta Sanitária  

A carta sanitária é um dos grandes ganhos do Ministério da saúde, cujo o 

objectivo é promover uma oferta eficiente e equitativa da atenção á 

saúde. 

Segundo os termos de referência, a Carta Sanitária de Cabo Verde , tem 

sido um instrumento para planeamento, organização e administração dos 

serviços de saúde, bem como do controle da qualidade dos cuidados de 

saúde prestados. 

 

Além disso, permite definir um sistema de saúde desejável de ser 

implantado num horizonte temporal definido, visando a extensão gradual 

da cobertura com base em critérios de qualidade de prestação de 

cuidados de saúde e de factores de carácter demográfico, 

epidemiológico e social. 



Desafios 
 

 Coordenação entre entidades que tutelam a área da Saúde e do 

Turismo; 

 Recolha e produção de dados afectos assistência sanitária aos 

turistas;  

 Vigilância Sanitária;  

 Vigilância epidemiológica; 

 Assistência a saúde ; 

 Organização de urgências/emergências efectivas nos principais 

destinos/ilhas turísticas; 



Considerações Finais 
-Cabo verde goza de uma boa posição a nível do destino no 

ranking mundial; 
-o foco de doenças endémicas e exposição a catástrofes naturais 
e insignificante; 
-Possui documentos  estratégicos norteadores no ramo da saúde  
e do turismo de alta qualidade; 
- Falta efectivamente uma maior concertação de forma a que se 
possa rentabilizar e usar todos os recursos a nível da saúde e 
provedores  extensível aos nossos visitantes; 
 



 
 

Obrigada pela atenção! 
www.turismo.cv 

Zilca. Paiva @mtie.gov.cv 


