
 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 
29 JULHO 2021 
 

 

GRUPO ETE REFORÇA POSIÇÃO NO MERCADO 

DE CABO VERDE, COM A NOVA S&C CABO VERDE 

 
A S&C Cabo Verde, empresa de direito cabo-verdiano, é a nova aposta do Grupo 

ETE no mercado de Cabo Verde. Com o objetivo de levar a cabo as competências 

técnicas e know-how de mais de 85 anos, do grupo, no setor marítimo-portuário, a 

nova empresa terá como principal missão, a prestação de serviços de gestão 

manutenção técnica de frotas e tripulações, alargando a sua capacidade de 

resposta e eficiência operacional a operadores e parceiros locais.  

 

Muitos têm sido os projetos desenvolvidos pelo Grupo ETE e onde podem ser constatadas a sua 

capacidade de resposta integrada e competências no âmbito da Engenharia, Reparação e 

Construção Naval, fatores determinantes no âmbito da sua atividade. 

 

A S&C Cabo Verde vem, assim, reforçar aquele que é o compromisso do Grupo ETE em Cabo 

Verde, em desenvolver e criar infraestruturas capazes de responder de forma imediata, 

promovendo a eficiência operacional da sua atividade, no transporte marítimo (de passageiros e 

carga), na operação portuária e na logística.  

 

A nova empresa terá assim como principal missão, o exercício industrial e de gestão de navios, 

nomeadamente no domínio da manutenção, conservação, gestão de tripulações e de serviços de 

superintendência técnica e consultoria marítima, assegurando com rigor a atividade do Grupo ETE 

em Cabo Verde. No âmbito da sua atividade, será igualmente responsável pela mediação na 

compra, venda e afretamento de navios, bem como pela aquisição e avaliação de equipamentos 

necessários à indústria do transporte marítimo nacional, promovendo sinergias com operadores 

locais e potenciando a economia marítima de Cabo Verde. 

 

Com uma proposta de valor sustentada em segurança, fiabilidade e eficiência operacional, a nova 

empresa junta-se às demais existentes do Grupo ETE, em Cabo Verde, reforçando a posição do 

grupo com mais uma área de atuação no mercado, nomeadamente a Engenharia e Reparação 

Naval. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme destaca Jorge Mauricio, Vice-Presidente do Conselho de Administração do Grupo ETE 

em Cabo Verde, “a constituição da S&C Cabo Verde, é mais um passo naquela que é a 

estratégia de consolidação do Grupo ETE no mercado de Cabo Verde e em dotar a operação  

de know-how especializado e técnico, suportada num alinhamento internacional da atividade  

de Engenharia, Reparação e Construção Naval do Grupo ETE, devidamente reconhecida pela 

sua capacidade de inovação.”  

 

A nova empresa terá sede no Mindelo, Ilha de S.Vicente, juntando-se às restantes empresas do 

Grupo já presentes no país Transinsular Cabo Verde, ETE Logística Cabo Verde, Navex Cabo 

Verde e CV Interilhas. 

 

 

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 6 países (Portugal, Bélgica, Cabo Verde, Moçambique, 

Colômbia e Uruguai), 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, ETE Logística e S&C, todas, empresas de direito cabo-verdiano.  

 

Detido exclusivamente por capitais portugueses, o GRUPO ETE emprega mais de 1.100 colaboradores e gera um volume 

de negócios anual superior a 200 milhões de euros. 

 

 

 

Mais informações: 

 

GRUPO ETE      

Corporate                    

Inês Beirão 

Ines.beirao@ete.pt 

+351 910 518 845 
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