Imprensa: Esclarecimento
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ESCLARECIMENTO
Relativamente às notícias que têm sido veiculadas na imprensa sobre a possibilidade de um
furacão atingir Cabo Verde, entende a APAVT prestar os seguintes esclarecimentos:
1. As mais recentes informações do National Hurricane Center, entidade do governo
norte‐americano que analisa estes fenómenos meteorológicos, afirmam que há chuvas
e uma tempestade com trovoadas a cerca de 200 milhas a SSE do arquipélago de Cabo
Verde e que a probabilidade de este sistema evoluir para um ciclone tropical nas
próximas 48 horas é de 40%, enquanto se desloca para NNW;
2. Não existe qualquer informação de que esta tempestade possa atingir o arquipélago
cabo‐verdiano, pelo que quando o NHC recomenda a sua monitorização, trata‐se de
uma medida cautelar;
3. A manter‐se a atual previsão de trajetória, a tempestade passará a Oeste do grupo
ocidental do arquipélago de Cabo Verde, como acontece na grande maioria destes
fenómenos;
4. É praticamente nula a probabilidade de, no atual cenário, a referida tempestade
atingir o arquipélago, em particular as ilhas do Sal e da Boavista, no grupo Oriental,
que constituem os destinos da quase totalidade dos turistas portugueses em férias;
5. A maioria das tempestades tropicais no Atlântico, frequentes nesta época do ano,
formam‐se habitualmente nesta região do oceano, com trajetórias que raramente
atingem o arquipélago cabo‐verdiano;
6. A APAVT considera que a forma como estão a ser veiculadas estas notícias podem
injusta e injustificadamente prejudicar as operações turísticas para Cabo Verde, pelo
que apela aos órgãos de comunicação social para um maior rigor e detalhe da
informação, tanto mais que pela sua dispersão geográfica, Cabo Verde configura
situações muito diferentes de ilha para ilha.
7. Finalmente, considera a APAVT que não existem razões objetivas, no momento, para
qualquer alteração de planos de viagem para Cabo Verde, no seu todo, e mais ainda
para as ilhas do Sal e Boavista
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