
INTERVENÇÃO DO EMBAIXADOR JEFF DAIGLE POR OCASIÃO DO 
EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO DE PROMOÇÃO DA LEITURA 

“PALAVRA PALAVRA” 

Participação Virtual 

25 de junho às 09:10 

Senhora Secretária de Estado, Senhor Presidente da Câmara, e Caros 

Parceiros, Beneficiários, e Outros Ilustres Convidados de Projeto “Palavra 

Palavra” 

Bom dia a todos a partir da cidade da Praia! 

É um prazer estar convosco hoje para o encerramento do projeto de 

promoção de leitura “Palavra Palavra”. 

Trata-se de um dos vários projetos que a Embaixada dos Estados Unidos 

vem financiando em Cabo Verde através do fundo de Autoajuda do 

Embaixador.  Ao promover o acesso à leitura nas escolas e na comunidade, 

este projeto pretende contribuir para um maior acesso ao conhecimento e a 

oportunidades e, desta forma, para uma maior inclusão social e económica.   

Sei que com este projeto, implementado pelo Agrupamento 8 (oito), estamos 

a beneficiar quase 900 (novecentas) pessoas diretamente, e muitas mais 

indiretamente.   

Por isso, é com muita satisfação que participo com todos vocês, esperando 

que as atividades continuem a contribuir para a comunidade. 
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Como já tinha referido quando lançamos o projeto em dezembro passado, 

acredito que a leitura e o domínio de línguas, em particular do Inglês, são 

ferramentas essenciais para o desenvolvimento económico.  Para Cabo 

Verde, e São Vicente em particular, a relevância destes aspetos é clara 

quando pensamos no grande potencial da economia marítima, do turismo, 

das energias renováveis e de vários outros sectores que precisam de 

profissionais com estas competências. 

Termino, agradecendo aos parceiros pelo excelente trabalho feito ao longo 

destes seis meses.  Parabéns a todos pelo sucesso na implementação deste 

projeto! 

Muito Obrigado! 
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REMARKS, AMBASSADOR JEFF DAIGLE, CLOUSEOUT EVENT OF THE 
READING PROMOTION PROJECT “PALAVRA PALAVRA” 

Virtual Participation 
09:10 a.m., June 25 

Ms. Secretary of State, Mr. Mayor, and Dear Partners, Beneficiaries and 
Distinguished Guests of the “Palavra Palavra” Project 

Good morning from Praia! 

It is a pleasure to be with you today for the closing of the reading promotion 

project “Palavra Palavra”. 

This is one of the many projects that the U.S. Embassy has been financing in 

Cabo Verde through the Ambassador's Self-Help Fund.  By promoting access 

to reading in schools and in the community, this project aims to contribute to 

greater access to knowledge and opportunities and, in this way, to greater 

social and economic inclusion. 

I know that with this project, implemented by Agupamento 8, we are 

reaching almost 900 beneficiaries directly, and many more indirectly. 

Therefore, it is with great satisfaction that I participate with all of you, 

hoping that the activities continue to contribute to the community. 

As I mentioned when we launched the project last December, I believe that 

reading and mastering languages, particularly English are essential tools for 
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economic development.  For Cabo Verde, and São Vicente in particular, the 

relevance of these aspects is clear when we think of the great potential of the 

maritime economy, tourism, renewable energies – and various sectors that 

need professionals with these skills. 

In closing, I thank the partners for the excellent work done over these six 

months.  Congratulations to everyone for the successful implementation of 

this project! 

Thank you very much! 
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