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Compromisso social e elevados padrões de segurança a bordo, destacam CV INTERILHAS 

CV INTERILHAS, empresa do GRUPO ETE, aposta no 
compromisso social, na segurança e bem-estar dos 
passageiros, tendo assistido dois nascimentos a bordo 
 
Em operação desde Agosto de 2019, a empresa CV INTERILHAS, concessionária do 
transporte marítimo de passageiros e carga inter-ilhas em Cabo Verde, é espelho de 
segurança e fiabilidade. Uma empresa que defende e promove o bem-estar dos 
passageiros e que está comprometida com o caráter socioeconómico do país: aproximar 
as populações e agentes económicos.  Recentemente, a empresa detida 
maioritariamente pelo GRUPO ETE, assistiu dois nascimentos a bordo.  
 
 
Vários acontecimentos dão nota do exemplo de um serviço de excelência prestado pela empresa do GRUPO ETE e do 
contributo fundamental que dá, desde que iniciou atividade e mesmo em tempos de pandemia, ao país de Cabo Verde. 
Atento o forte sentido de responsabilidade social da CV INTERILHAS, a empresa manteve-se operacional, ao longo do 
Estado de Emergência em Cabo Verde, mantendo uma estreita colaboração com as autoridades locais e de proteção 
civil ao serviço das populações das várias ilhas, garantindo a evacuação dos casos de emergência e o abastecimento 
regular de todas as ilhas.  
 
Durante o Estado de Emergência que decorreu entre 29 de Março e 11 de Maio, em Cabo Verde, os navios nunca 
deixaram de operar, de apoiar o transporte de passageiros com cuidados especiais (devidamente autorizados), e de 
transportar carga, aliás, sempre foi  prioridade manter a mobilidade das populações e dos agentes económicos – ainda 
que com elevadas restrições e regras de prevenção contra o Covid-19. A empresa, transportou mais de 9200 toneladas 
de carga transportadas e 750 passageiros  (devidamente testados e com autorizações especiais do Ministério da 
Administação Interna),  entre os quais 58 pessoas evacuadas a pedido da proteção civil.  
 
Facto este, que comprova o forte compromisso de caráter social assumido pela empresa. Mais do que “manter um 
negócio” é proporcionar às populações a satisfação das suas necessidades mais básicas, é conseguir abastecer as 
ilhas com produtos essenciais para que não faltasse nada a estas pessoas, desde alimentos a medicamentos. 
 
Outro acontecimento mais recente e que a empresa destaca, foi o nascimento de dois bébés a bordo, algo que em 
tempos de pandemia eleva os padrões de segurança e responsabilidade para com os passageiros transportados. 
Duas jovens cabo-verdianas que seguiam nos navios Navios Kriola e Praia D’Aguada, na ligação entre a ilha da Brava e 
a ilha do Fogo, viram os seus bébés nascer a bordo. Os nascimentos ocorreram nos passados dias 17 e 20 de Junho, e 
foram assistidos pelos enfermeiros que acompanhavam as jovens mães e pelas tripulações dos navios que 
proporcionaram todos os cuidados de higienização e segurança – incluindo as medidas de prevenção aplicáveis ao 
covid-19.  
 
Comprometida com aquela que é a sua missão – aproximar as pessoas – e atendendo o seu forte sentido de 
responsabilidade social, foram oferecidos a cada uma das mães um free pass com validade de dois anos para que esta 
família possa viajar em qualquer navio e qualquer rota em Cabo Verde. Foi também oferecido um cabaz com produtos 
para bébé, algo que sensibilizou as jovens mães. 
 



 
 

Largo do Corpo Santo, nº21 - 1200-129 Lisboa - Portugal  |  T +351 211 128 000  |  info@ete.pt  |  www.ete.pt 
 

Para além de constituir um motivo de orgulho, é também muito gratificante para a CV Interilhas poder contribuir para o 
bem estar dos seus clientes, mesmo quando não estão em viagem. É o ilustrar, de forma simbólica, acontecimentos 
como este que reforça a sua visão de longo prazo e promove a confiança do serviço que é prestado, hoje, nos 
transportes marítimos de Cabo Verde. 
 
 
Gonçalo Delgado, Administrador do GRUPO ETE, responsável pela operação de Cabo Verde, salienta também que, 
perante os tempos desafiantes que vivemos com a pandemia do Covid-19, “é importante reforçar a segurança pela 
qual pautamos a nossa atividade. Manter navios operacionais, requer elevados padrões de segurança a bordo. 
Numa atividade que envolve pessoas, ainda mais. E de facto, a capacidade técnica das nossas equipas, mas 
também o seu esforço e dedicação, em tempos de pandemia foram o pilar para manter a nossa operação em 
funcionamento e podermos continuar a satisfazer as necessidades das populações, em termos de 
abastecimento de produtos essenciais, quer de saúde, quer alimentares.  
 
Destaca ainda que, “assistimos dois nascimentos a bordo, permitindo o conforto, segurança e cuidados de 
higiene necessários para as mães e para os bébés e isso deve-se ao facto de termos as nossas regras a bordo 
bem definidas e as tripulações devidamente formadas e comprometidas em prestar qualquer auxilio aos 
passageiros, o que poderia não acontecer “tão bem” se não fôssemos consequentes naquilo em que 
acreditamos: a segurança acima de tudo.” 
 
Há quase um ano em operação, a empresa do GRUPO ETE, reformulou o sistema dos transportes marítimos de 
passageiros em Cabo Verde, ligando nove ilhas do arquipélago com regularidade. Depois de transportados mais de 
380.000 passageiros e mesmo perante a pandemia do Covid-19, é sinónimo de confiança e de credibilidade. 
 
Sobre o GRUPO ETE 
 
Fundado em 1936, o GRUPO ETE é uma referência no setor marítimo portuário, integrando as áreas de Operação Portuária, 
Transporte Marítimo, Operação Logística, Transporte Fluvial, Agentes de Navegação, Engenharia, Construção e Reparação Naval.  
Lidera igualmente o transporte fluvial de mercadorias, o agenciamento de navios em portos portugueses e é também o  maior operador 
de terminais portuários, em Portugal.  Na operação logística, oferece soluções nacionais e internacionais, multimodais e porta-a-porta. 
Referência em engenharia, reparação e construção naval, o GRUPO ETE assegura ainda a gestão técnica de navios e tripulações.  
 
O Grupo tem uma presença internacional com operações próprias em 5 países (Colômbia, Uruguai, Cabo Verde, Moçambique e 
Portugal), em 3 continentes.  
 
Em Cabo Verde, detém atualmente a concessão do transporte marítimo, de passageiros, veículos e cargas, entre ilhas, através da sua 
participada CV INTERILHAS, onde tem reforçado as sinergias existentes com as restantes operações que detém neste país: transporte 
marítimo de carga entre ilhas, agentes de navegação e operação logística através respetivamente das suas empresas, Transinsular, 
Navex e ETE Logística, todas, empresas de direito cabo-verdiano.  
 
Detido exclusivamente por capitais portugueses, o GRUPO ETE emprega mais de 900 colaboradores e gera um volume de negócios 
anual superior a 200 milhões de euros. 
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