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MARCAS  

 
 

A mobilização e a participação dos principais atores e o papel e protagonismo dos setores.  

O alinhamento da administração pública com o Programa do Governo da Xª Legislatura. 

O alinhamento e a convergência sobre os desafios, as estratégicas que determinam a retoma da normalidade e a 
continuação do percurso para o desenvolvimento sustentável. 

A ciência, as melhores práticas e o alinhamento com as agendas internacionais e dos parceiros de 
desenvolvimento. 

A especialização económica das ilhas e a territorialização.  

A consideração dos compromissos vertidos nos Planos Estratégicos Municipais de Desenvolvimento Sustentável, ou 
seja, uma abordagem bottom-up. 

A sincronização do PEDS, dos principais planos estratégicos setoriais e dos planos de desenvolvimento regional. 

A Avaliação Ambiental Estratégica e assim e a sustentabilidade ambiental. 

A abordagem da gestão dos riscos de forma transversal na elaboração do PEDS II e dos Planos Estratégicos 
Setoriais. 

A valorização de ativos como Cidade Velha património da humanidade, Morna, Cesária Évora, Reservas da 
Biosfera, o desporto e ativos territoriais. 

 

REFERÊNCIAS 
 

Programa do Governo da Xª Legislatura 

Agenda Estratégica de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde (Cabo Verde, Ambição 2030), 

Planos Estratégicos Municipais de Desenvolvimento Sustentável 

Avaliação «Não deixar ninguém para trás» 

Relatório Voluntário Nacional sobre a Implementação da Agenda 2030 – Cabo Verde VNR 2021 

2ª Contribuição Nacional Determinada sobre as Mudanças Climáticas 

Programa Operacional do Turismo 

Plano Nacional de Igualdade de Género 2021-2025 

Estratégia Nacional de Emprego 2021-2026 

Carta de Política para Economia Azul 

Quadro Estratégico Unificado Economia Azul 

Plano Nacional de Investimento para Economia Azul 

Programa de Promoção Economia Azul 

Plano da Zona Económica Especial em São Vicente 
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CICLO DE PLANEAMENTO 2022-2026 

Nota conceptual 

I. INTRODUÇÃO 
 

As autoridades cabo-verdianas assumem a Década de Ação das Nações Unidas como a década 

de Cabo Verde e realizaram em 2020  «Cabo Verde Ambição 2030». Este exercício permitiu 

a produção e a partilha de conhecimento, o confronto de estratégias e pronunciamentos 

através de 11 consultas territoriais, 9 estudos temáticos e 27 debates estratégicos. Mobilizou a 

sociedade Cabo-verdiana, os Municipios, o sector empresarial, as organizações da sociedade 

civil, a administração pública, a academia,  a diáspora, a comunicação social, os parceiros de 

desenvolvimento, personalidades e instituições com interesse em Cabo Verde.  Conferiu uma 

elevada visibilidade, aprofundou a notoriedade e a credibilidade do País, criou condições para 

escolhas estratégicas e cimentou compromissos de longo prazo para o desenvolvimento 

sustentável de Cabo Verde. Este exercicio promoveu o alinhamento dos principais atores do 

desenvolvimento sustentável sobre grandes orientações estratégicas, adotando os aceleradores 

dos ODS.  

 

Elaboramos a Agenda Estratégica de Desenvolvimento  Sustentável de Cabo Verde que é um 

instrumento superior de alinhamento dos sujeitos políticos e dos atores sociais, de 

balizamento dos próximos planos estratégicos nacionais, sectoriais, municipais e regionais, 

mas sobretudo de referência a longo prazo para o Estado, o sector privado, a sociedade civil e 

os parceiros de desenvolvimento e, assim, suporte de diálogo estratégico para o 

desenvolvimento sustentável de Cabo Verde.   

 

Ambicionamos, até 2030, fazer de Cabo Verde uma democracia consolidada e moderna, 

inclusiva, uma nação azul, digitalizada, emergente e resiliente, uma economia de circulação 

localizada no Atlântico Médio, integrada na CEDEAO, com pleno emprego e prosperidade 

compartilhada, um País útil ao mundo e referência de orgulho para todos. 

A Agenda Estratégica de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde que é uma Agenda da 

Nação cabo-verdiana será operacionalizada pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Sustentável 2022-2026 e o seguinte, de 2027-2031. 

Com a aprovação do Programa do Governo da Xª Legislatura alinhado com Cabo Verde, 

Ambição 2030, vão, as autoridades cabo-verdianas elaborar o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Sustentável 2022-2026 que operacionaliza os compromissos do programa 

de governação, ou seja, a recuperação económica e social pós-pandemia da COVID-19 e a 

aceleração da caminhada para o desenvolvimento sustentável. 

O PEDS 2022-2026 deverá assumir como compromissos nacionais, os programas dos 

PEMDS das áreas da competência do Governo, ou seja, alinhados com o PEDS. Terá em 

conta os mecanismos e politicas de convergência dos Municípios para os ODS e o principio 

da discriminação positiva, em termos de incentivos ao investimento e negócios, de 

transferências publicas e da criação de mecanismos para a redução das assimetrias e 

promoção de oportunidades económicas e sociais. 
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O PEDS será elaborado pelo Sistema Nacional de Planeamento, coordenado pela Direção 

Nacional do Planeamento e pela Direção Nacional do Orçamento e Contabilidade 

Pública e politicamente conduzido pelo Governo. Serão constituídos Grupos de Trabalho 

setoriais sob a coordenação politica dos Ministros e técnica dos Diretores Gerais de 

Planeamento, Orçamento e Gestão. Serão realizados debates estratégicos, mesas redondas 

sobre a valorização dos ativos, definidos os objetivos estratégicos, os programas e os 

respetivos quadros lógicos, catálogos de produtos e sua orçamentação.  

II. MARCAS  

O processo de elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2022-2026- 

PEDS II, terá como marcas essenciais: 

1. A mobilização e a participação dos principais atores e o papel e protagonismo dos setores.  

2. O alinhamento da administração pública com o Programa do Governo da Xª Legislatura. 

3. O alinhamento e a convergência sobre os desafios, as estratégicas que determinam a 

retoma da normalidade e a continuação do percurso para o desenvolvimento sustentável. 

4. A ciência, as melhores práticas e o alinhamento com as agendas internacionais e dos 

parceiros de desenvolvimento. 

5. A especialização económica das ilhas e a territorialização.  

6. A consideração dos compromissos vertidos nos Planos Estratégicos Municipais de 

Desenvolvimento Sustentável, ou seja, uma abordagem bottom-up. 

7. A sincronização do PEDS, dos principais planos estratégicos setoriais e dos planos de 

desenvolvimento regional. 

8. A Avaliação Ambiental Estratégica e assim e a sustentabilidade ambiental. 

9.  A abordagem da gestão dos riscos de forma transversal na elaboração do PEDS II e dos 

Planos Estratégicos Setoriais. 

10. A valorização de ativos como Amílcar Cabral, Cidade Velha património da humanidade, 

Morna, Cesária Évora, Reservas da Biosfera, o desporto e ativos territoriais. 

III. REFERÊNCIAS 

O PEDS II terá como referências essenciais, o Programa do Governo da Xª Legislatura, a 

Agenda Estratégica de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde (Cabo Verde, Ambição 

2030), os Planos Estratégicos Municipais de Desenvolvimento Sustentável, a Matriz de 

Convergência dos Municípios para os ODS, a Avaliação «Não deixar ninguém para trás», o 

Relatório Voluntário Nacional sobre a Implementação da Agenda 2030 – Cabo Verde VNR 

2021, mas também os relatórios e compromissos setoriais como a 2ª Contribuição Nacional 

Determinada sobre as Mudanças Climáticas, o  Plano Operacional do Turismo, os estudos de 

avaliação do impacto da pandemia da COVID-19, designadamente na educação, o Plano 

Nacional de Igualdade de Género 2018-2023, a Estratégia Nacional de Emprego 2021-2026 e  

os instrumentos de Governação para Transição da Economia Marítima para a economia azul, 

ou seja, a Carta de Política para Economia Azul, o Quadro Estratégico Unificado Economia 
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Azul, o Plano Nacional para Economia Azul, o Programa de Promoção Economia Azul, e o 

Plano da Zona Económica Especial em São Vicente.  

IV. PLANOS ESTRATÉGICOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL E O PEDS D022-2026 

O PEDS 2022-2026 deverá assumir como compromissos nacionais, os programas dos 

PEMDS nas áreas da competência do Governo, ou seja, alinhados com o PEDS, pois ao serem 

ratificados, esses planos transformam-se também em compromissos nacionais.  Através da 

Matriz de Convergência, o PEDS 2022-2026 terá em conta os mecanismos e politicas de 

convergência dos Municípios para os ODS e o principio da discriminação positiva, em termos 

de incentivos ao investimento e negócios, de transferências publicas e da criação de 

mecanismos para a redução das assimetrias e promoção de oportunidades económicas e 

sociais. 

A consideração da Matriz de Convergência dos Municípios para os ODS e da Avaliação «Não 

deixar ninguém para trás», deverá contribuir para incluir os que ficaram para trás e reduzir o 

risco de mais pessoas ficarem para trás, risco esse agravado pela situação de crise sanitária 

económica e social, causada pela pandemia da COVID-19.  

V. GRANDES ETAPAS 

5.1 Apresentação, discussão interna da proposta de Nota Concetual, com 

orientações metodológicas e roteiro do ciclo de planeamento 2022-2026 e 

consolidação do documento 

A proposta de Nota Concetual foi apresentada ao coletivo da Direção Nacional do Planeamento e 

nos dias seguintes foi consolidada com a contribuição do pessoal desse serviço. 

5.2 Apresentação aos outros membros do Sistema Nacional de Planeamento e 

criação dos Grupos de Trabalho Setoriais 

A proposta de Nota Concetual, com orientações metodológicas e roteiro do ciclo de planeamento 

será apresentada a 29 de outubro de 2021 aos outros membros do Sistema Nacional de 

Planeamento. Seguem-se sessões de trabalho entre a DNP e os Coordenadores dos Grupos de 

Trabalho Setoriais para a devida apropriação do conceito, a consolidação dos grupos de trabalho 

setoriais, bem como do orçamento do exercício. Será nessa fase elaborado os Termos de Referência 

dos Grupos de Trabalho.  

Os Grupos de Trabalho Setoriais sob a superintendência politicam dos Ministros serão coordenados 

pelos Diretores Gerais do Planeamento, Orçamento e Gestão, coadjuvados por Gestores de 

Programas ou Técnicos da Direção Nacional do Planeamento. Os Grupos de Trabalho distribuir-se-

ão pelas grandes áreas seguintes: 

Soberania   
Grupo Setorial Comunidades da diáspora 

Grupo Setorial Agenda Diplomática 
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Grupo Setorial Modernização do Estado e da Administração Pública 

Grupo Setorial do Sistema Estatístico Nacional 

Grupo Setorial democracia e boa governação 

Economia 
Grupo Setorial Ambiente de Negócios 

Grupo Setorial Economia azul 

Grupo Setorial Turismo sustentável 

Grupo Setorial Plataforma Aérea 

Transformação da Agricultura  

Grupo Setorial Economia Digital 

Grupo Setorial Industria e comercio 

Grupo Setorial transportes Terrestres  

Grupo Setorial Desenvolvimento empresarial e competitividade 

Grupo Setorial Competitividade Fiscal 

Grupo setorial desenvolvimento do setor financeiro 

Água e saneamento  

Grupo Setorial Transição energética  

Grupo Setorial Investigação e Desenvolvimento  

Ambiente, mudanças climáticas, gestão do território e dos riscos naturais  

Grupo Setorial Gestão do Território, desenvolvimento urbano e habitação 

Grupo Setorial Coesão Territorial  

Grupo Setorial conservação da biodiversidade, da geodiversidade e qualidade ambiental 

Grupo Setorial Mudanças Climáticas e Gestão de Riscos Ambientais Geológicos e Climáticos 

Desenvolvimento social 

Grupo Setorial Educação; 

Grupo Setorial Saúde; 

Grupo Setorial Segurança, Justiça e Paz social; 
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Grupo Setorial Proteção Social; 

Grupo Setorial Cultura e Indústrias Criativas; 

Grupo Setorial Formação, Empregabilidade e Emprego; 

Grupo Setorial Juventude e desporto; 

Todos os Grupos de Trabalho setoriais terão a colaboração de técnicos da Direção de Serviço de 

Prospetiva Acompanhamento Macroeconómico e Estatística que assumirão, em especial, a 

responsabilidade de seleção dos indicadores, recolha de estatísticas, analise e fixação das metas 

anuais dos programas do PEDS. Prestarão a mesma colaboração na elaboração dos Planos 

Estratégicos Setoriais. 

  

Todos os Grupos de Trabalho Setoriais terão a colaboração do Instituto de Gestão da Qualidade e 

Propriedade Intelectual visando a abordagem transversal da qualidade e das questões relativas à 

propriedade intelectual. 

 

Todos os Grupos de Trabalho Setoriais terão a colaboração do ICIEG, visando garantir a efetiva 

transversalização de género em todos os setores e, consequentemente, garantir a inclusão, pela via 

da equidade no acesso e igualdade de oportunidades.   

5.3 Institucionalização da organização do exercício PEDS 2022-2026  

O Conselho de Ministros aprovará por Resolução a Nota Conceptual e o Roteiro para a elaboração 

do PEDS 2022-2026, implicando, assim, ao mais alto nível todos os Membros do Governo. 

O Vice-Primeiro Ministro emitirá um Despacho que institucionaliza o exercício, estatuindo sobre a 

coordenação politica, a coordenação técnica, as equipes de trabalho, o roteiro, o processo 

participativo e os resultados do exercício. 

5.4 Alinhamento da Administração Pública com o Programa do Governo 

Os Ministros promoverão a apresentação do Programa do Governo, bem como dos grandes marcos 

do ciclo de planeamento 2022-2026, realizando Conselhos do Ministério. Dirigentes dos diversos 

Ministérios promoverão o mesmo a todo o pessoal, visando o conhecimento, o alinhamento e a 

mobilização para o exercício. 

 5.5 Lançamento do exercício PEDS 2022-2026 

O exercício PEDS 2022-2026 será objeto de lançamento publico, presidido pelo Vice-Primeiro 

Ministro, com a presença dos Membros do Governo, os principais atores do Sistema Nacional do 

Planeamento, o Sistema das Nações Unidas e demais parceiros de desenvolvimento.  

5.6  Formação (workshop metodológicos) dos membros dos Grupos de 

Trabalho Setoriais sobre o quadro legal a metodológico do Sistema 

Nacional de Planeamento 

Será realizada a formação (Workshops metodológicos) para todos os Grupos de Trabalho Setoriais, 

incidindo sobre o quadro legal, os conceitos e a metodologia do planeamento. A formação decorrerá 
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de 24 a 31 de Janeiro, em várias sessões, em regime hibrido, ou seja, até 20 pessoas na Sala de 

Conferências do Ministério das Finanças e Fomento Empresarial e os outros via zoom.   

A formação é concebida, organizada e realizada por uma Equipa de Formadores da Direção 

Nacional do Planeamento (DNP) e da Direção Nacional do Orçamento e Contabilidade Pública 

(DNOCP)  

5.7 Elaboração da Matriz de Especialização Económica das Ilhas de Cabo Verde 

e da Matriz de Funções das Ilhas de Cabo Verde  

A coesão territorial é uma das prioridades do Governo pelo que a Política Nacional de Coesão 

Territorial é uma forte aposta do Governo de Cabo Verde para reduzir as assimetrias regionais e 

promover deste modo a convergência de todos os municípios e de todas as ilhas com os Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável.  Realizar e Coesão Territorial pressupõe reformar o atual 

modelo de Governança Territorial, fomentar a coesão social, promover a competitividade territorial, 

ordenar o território e valorizar os recursos territoriais e estimular a sustentabilidade ambiental.   O 

PEDS 2022-2026 e os Planos Estratégicos Setoriais deverão realizar a coesão territorial. Para tanto 

serão, no âmbito deste ciclo de planeamento elaborados, Planos de Desenvolvimento Regional das 9 

ilhas.   

Não podendo os planos de desenvolvimento das 9 ilhas estar concluídos a tempo para acolhimento 

nos trabalhos de elaboração do PEDS o Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial e o 

Ministério da Coesão Territorial decidiram elaborar a Matriz de Especialização Económica das 

Ilhas de Cabo Verde e a Matriz de Funções das Ilhas de Cabo Verde.  

A Matriz de Especialização Económica das ilhas de Cabo Verde e a Matriz de Funções estarão 

concluídas e validadas a 24 de Fevereiro de 2022 e serão elaboradas pelas Equipes de Trabalho 

Setoriais do PEDS II, sob a orientação técnica superior de uma Equipe de Coesão Territorial 

integrada por um Assessor da Ministra da Coesão Territorial que coordena, pela Gestora do 

Programa Valorização das Ilhas e dos Recursos Endógenos da Direção Nacional do Planeamento e 

por uma especialista  local da ONU-HABITAT. Contará com a assistência técnica internacional da 

ONU-HABITAT. 

A elaboração da Matriz de Especialização Económica das ilhas de Cabo Verde e a Matriz de 

Funções das Ilhas de Cabo Verde compreende as seguintes etapas: 

Etapa 1.  Realização do primeiro Workshop Metodológico  

 

O Workshop Metodológico terá lugar a 2 e 3 de fevereiro na ilha Brava que habilitará a as Equipes 

de Trabalho Setoriais do PEDS para desenvolver a especialização económica das ilhas nas 

respetivas áreas e elaboração da Matriz   de Funções que a ilha deve ter para dar suporte e viabilizar 

a respetiva especialização.  

 

Participarão no Workshop Metodológico, técnicos da DNP, do Instituto Nacional de Gestão do 

Território, do Ministério da Coesão Territorial, das áreas da Economia azul, do Turismo, da 

Economia Digital, da Indústria e Energia, da Agricultura e Pecuária, do Ambiente, da Cultura e 

Indústrias Criativas, dos Transportes Aéreos, da Água e Saneamento, do Setor Financeiro o seja da 

banca comercial e das Instituições de Mircrofinanças, representantes das Associações Empresariais, 

das Organizações Não Governamentais, da Associação dos Municípios de Santiago, da Associação 

dos Municípios de Santo Antão, da Associação dos Municípios do Fogo e da Brava e da Associação 

dos Municípios de São Nicolau. 
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Etapa 2 Especialização setorial e matriz de funções de suporte  

 

Nesta etapa as Equipes Setoriais do PEDS e em concreto das áreas da Economia azul, do Turismo, 

da Economia Digital, da Indústria e Energia, da Agricultura e Pecuária, do Ambiente, da Cultura e 

Indústrias Criativas, dos Transportes Aéreos, da Água e Saneamento, do Setor Financeiro realizarão 

através de ateliers setoriais os trabalhos de espacialização das atividades económicas desses setores 

ou seja de especialização das ilhas bem como elaborarão para cada ilha a matriz de funções de 

suporte à respetiva especialização económica.  As Equipes setoriais desenvolverão os respetivos 

trabalhos sob orientação técnica superior da Equipe de Coesão Territorial e com assistência 

técnica de especialistas internacionais da ONU-HABITAT. representante dos setores fará a matriz 

de especialização da área e coordenar a matriz de funções para dar suporte à especialização sob a 

coordenação. 

 

Etapa 3 Workshop de Validação da Matriz de Especialização Económica das ilhas de Cabo 

Verde e da Matriz de Funções 

 

A Equipe de Coesão Territorial integrará as matrizes setoriais, assegurando a compatibilização 

intersectorial e territorial das Matrizes de Especialização Económica das ilhas de Cabo Verde e de 

Funções para o workshop de validação. 

 

O Workshop de Validação da Matriz de Especialização Económica das ilhas de Cabo Verde e da 

Matriz de Funções terá lugar na ilha do Sal a 23 e 24 de Fevereiro envolvendo todas as equipes de 

trabalho acima referidas e a Equipe de Coesão Territorial e resultará na validação final dessas.   

A Matriz de Especialização Económica das ilhas de Cabo Verde e da Matriz de Funções das Ilhas 

de Cabo Verde serão aprovadas pelo Conselho de Ministros na semana de 22 de Fevereiro. 

5.8 Avaliação do PEDS 2017-2021 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2017-2021, será objeto de avaliação 

independente realizada por um especialista. Utilizará, entre outras fontes, o relatório de avanços do 

PEDS 2017-2020, bem como o Relatório Voluntário Nacional sobre a Implementação da Agenda 

2020 Cabo Verde VNR 2021. Abrangerá as dimensões económica, social e ambiental. 

 5.9 Debates estratégicos 

Serão realizados debates estratégicos sobre alguns temas e, em especial, áreas 

satélites visando fornecer orientações operacionais para o PEDS II e os planos 

estratégicos setoriais 2022-2026: 

Avanços do Sistema Nacional do Planeamento no período 2016-2021 

O PEDS 2017-2021 foi um marco importante do Sistema Nacional de Planeamento que ganhou em 

matéria de coordenação e de liderança, de planeamento estratégico com a realização do exercício 

Cabo Verde, Ambição 2030, a elaboração do Relatório de Avanço do PEDS 2017-2020 e do Cabo 

Verde VNR 2018 e 2021. 

O sistema ganhou também, em termos de capacidade de realização, de monitoramento e avaliação, 

designadamente com a elaboração e apresentação de dois Relatórios Nacionais Voluntários sobre a 



9 
 

implementação da Agenda 2030. Foi, consideravelmente, reforçado o desempenho em matéria de 

prospetiva, acompanhamento macroeconómico e estatística e de mobilização de recursos tendo 

mantido resiliente no período pandémico.  Este debate incidirá sobre a avaliação dos avanços do 

PEDS no período 2017-2021 e terá como base essencial o Relatório de Avanço do PEDS 2017-

2020 realizado no quadro do Cabo Verde VNR 2021. 

O debate sobre os avanços do Sistema Nacional do Planeamento deverá identificar as forças, mas 

também as fraquezas do Sistema e, especialmente, fixará os eixos essenciais para o Plano 

Estratégico de Reforma do Sistema Nacional do Planeamento que será elaborado logo após a 

aprovação do PEDS.  

População e desenvolvimento 

No processo de elaboração do PEDS II será avaliado o risco da aceleração precoce do 

envelhecimento da população cabo-verdiana, ou seja, antes que o País vença o subdesenvolvimento. 

O debate sobre população e desenvolvimento, versará sobre as tendências demográficas, o perfil do 

dividendo demográfico, o bónus e o ónus demográfico no horizonte 2026 visando uma revisão da 

politica de população que inclui novas orientações em matéria de população para a década 2030, 

com incidência designadamente na política de família, de saúde reprodutiva e na gestão das 

migrações, entre outras dimensões do desenvolvimento do capital humano.  

Necessidades e direitos por ciclo de vida 

Cada ciclo de vida, ou seja, a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta e a velhice 

compreendem direitos e necessidades comuns e específicos.  

O debate sobre as necessidades e direitos por ciclo de vida incidirá sobre os direitos 

constitucionalmente consagrados, designadamente, da educação à saúde, emprego, rendimento, 

associação, exercício de atividade empresarial, habitação, desporto, segurança, participação cidadã 

e política.  O debate terá em conta o Perfil do Dividendo Demográfico e a Avaliação «Não deixar 

ninguém para trás», avaliará e abordará os desafios inclusive da focalização das politicas e das 

transferências publicas.  

Comunidades da diáspora  

O debate sobre as Comunidades da diáspora será conduzido pelo Ministro das Comunidades e 

versará sobre a centralidade da diáspora devendo mobilizar todo o Sistema Nacional de 

Planeamento e em geral a Administração Publica para concretizar essa centralidade, através dos 

diversos programas do PEDS 2022-2026 e do Plano Estratégico das Comunidades 2022-2026.   

Desenvolvimento da economia azul - abordagem multissetorial 

No domínio da economia azul existe um mundo de oportunidades, no bunkering, nos transportes 

marítimos, portos e logística, construção e reparação navais, turismo náutico e de recreio, desportos 

náuticos, entretenimento e lazer, segurança e vigilância, indústria farmacêutica, pesca, aquacultura e 

indústria do pescado, investigação e exploração de recursos biológicos, energia azul, os 

ecossistemas marinhos, energia geotérmica, ou seja. 
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O debate sobre o desenvolvimento da economia azul terá como base os instrumentos de governação 

já adotados e fomentará o dialogo intersectorial para favorecer a transição para a economia azul. 

Será realizado com base na Carta de Política para Economia Azul, no Quadro Estratégico Unificado 

Economia Azul, no Plano Nacional para Economia Azul, o Programa de Promoção Economia 

Azule e o Plano da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente.   O debate deverá 

estabelecer uma abordagem matricial, multissectorial da transição para a economia azul e, 

designadamente a considerar pelos diversos programas do PEDS II e consequentemente pelos 

planos estratégicos setoriais.  

Jovens e o futuro de Cabo Verde 

O PEDS 2022-2025 deverá fazer aos jovens de Cabo Verde ganhar tempo, oportunidades e espaço 

de expressão, pela criatividade e inovação, acelerar o desenvolvimento desportivo, a inserção 

formativa e produtiva dos jovens. Deverá criar as condições para otimizar a contribuição dos jovens 

no aumento da produtividade da economia, na produção de dividendos demográficos e, por 

consequência, no aumento do potencial e na aceleração do crescimento económico. Este Plano 

deverá continuar com a massificação da formação profissional dos jovens e promoção do acesso à 

formação superior, a redução do desemprego para metade, a elevação da cobertura da segurança 

social contributiva e redução para cerca de 20.000, o numero dos jovens fora do emprego, da 

educação e formação e, assim, contribuir para a erradicação da pobreza juvenil. Este plano 

estratégico deverá garantir a redução da exposição e combater o alcoolismo e o consumo de droga 

pelos jovens, reforçar a saúde sexual e reprodutiva, reforçar a participação dos jovens em atividades 

desportivas, fomentar o associativismo juvenil, mas também, a participação em atividades dos 

Partidos Políticos, bem como, em órgãos de poder local e central, enquanto eleitos. Este plano 

deverá reforçar as condições para o empreendedorismo dos jovens no domínio da cultura e das 

industrias criativas, em especial, enquanto ativos para o turismo. 

Este plano deverá promover a criação de uma janela única de comunicação e articulação dos 

programas e oportunidade para a juventude, assegurar a articulação intersectorial atendendo a 

transversalidade da juventude, promover protocolos de parcerias público-privadas que 

impulsionam a implementação dos programas e projetos para a juventude, criar e dinamizar espaços 

seguros de diálogo e participação dos jovens na tomada de decisões sobre temáticas que os afligem 

e impulsionar estudos científicos sobre as temáticas da juventude por forma a melhorar a definição 

de políticas intersectoriais para o sector e dinamizar campanhas específicas, aprimorando a 

comunicação e assegurando a participação efetiva dos jovens.  

O debate estratégico sobre jovens e o futuro de Cabo Verde deverá estabelecer a matriz de 

respostas dos diversos programas do PEDS 2022-2026 e consequentemente pelos planos 

estratégicos setoriais para que os jovens participem na decisão, empreendam e ganhem o presente 

e o futuro.  

Competitividade fiscal 

O debate sobre a competitividade fiscal terá como base as orientações politicas do Programa do 

Governo, revisitará a reforma fiscal realizada nos últimos 10 anos e as perspetivas, à luz das 

melhores praticas internacionais. Será conduzido pelos especialistas nacionais, ou seja, do 

Ministério das Finanças, envolvendo parceiros como o Fundo Monetário, especialistas de sistemas 

fiscais de países amigos bem como académicos.  
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Financiamento do desenvolvimento sustentável - Novo paradigma da 

diplomacia  

O debate estratégico sobre o financiamento do desenvolvimento sustentável será conduzido pelo 

Vice-Primeiro Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, terá como suporte 

essencial a Agenda Estratégica de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde e versará sobre  o 

desafio do financiamento especifico aos SIDS e, em especial, o financiamento para a transição justa 

no âmbito da ação climática e os desafios de novas modalidades de gestão da divida publica, do 

Investimento Direto Estrangeiro  e das parcerias público-privadas para a viabilização dos setores 

catalíticos como a economia azul, a transição energética, a transição para a economia digital, a 

industria e a transformação da agricultura. 

Plano Operacional do Turismo 2022-2026  

O debate do Plano Operacional do Turismo 2022-2026 será conduzido pelo Ministro do Turismo e 

Transportes e colocará em debate esse plano elaborado com base nos Master-Planos do Turismo das 

Ilhas e as orientações para a retoma e aceleração do turismo seguro e assim promover o dialogo 

intersectorial no processo de elaboração do PEDS para garantir a priorização, coordenação e 

conjugação de esforços para realizar a retoma e aceleração do crescimento sustentável do turismo.  

Gestão de riscos 

A gestão de riscos será abordada de forma abrangente e multissetorial, abarcando os riscos tratados 

na Estratégia Nacional de Redução de Riscos de Desastres, mas também os riscos sanitários, 

económicos, sociais, entre outros. O PEDS II poderá descontinuar o Programa Gestão de Riscos 

Ambientais Geológicos e Climáticos e todos os programas desenvolverão um item sobre os riscos.    

O debate estratégico sobre a gestão de riscos deverá promover a abordagem multissetorial matricial 

dos riscos e emitir orientações para todos os programas.  

Cabo Verde Plataforma do Desporto 

Cabo Verde é campeão mundial de kitesurf, os Tubarões Azuis são hoje uma das maiores 

referências de Cabo Verde, como atletas de  renome internacional naturais de Cabo Verde, mas 

também recursos naturais  como as praias, a população jovem com potencial de desporto de 

rendimento, aliado ao facto dos cabo-verdianos terem uma forte propensão para o desporto, o 

desporto escolar, as ondas e as montanhas fazem do desporto um dos maiores ativos de Cabo Verde, 

com potencial para a redução dos NEET, ou seja para a inclusão formativa e produtiva dos jovens, 

para tornar o País num destino de grandes eventos desportivos internacionais, e de pais de treino 

para o desporto de alto rendimento para os nacionais, quanto para clubes estrangeiros, mas inclusive 

para exportar serviços de teste antidopagem. Cabo Verde País Plataforma deverá, com o PEDS 

2022-2026 passar a incluir o desporto, pelo que esse instrumento de planeamento incluirá o 

Programa Cabo Verde Plataforma do Desporto.  

5.10 Mesa redonda sobre a valorização dos ativos 

O desenvolvimento sustentável implica a devida valorização dos ativos tangíveis e intangíveis do 

País como a democracia, grandes personalidades nacionais, bens patrimoniais, como a Cidade 

Velha, a Morna, mas também, os ativos advindos dos fenómenos naturais, como o vulcanismo, as 

reservas da biosfera, ou seja esta Mesa Redonda deverá traçar estratégias para melhorar a 
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valorização dos ativos de Cabo Verde, designadamente para o turismo criando, assim, produtos e 

eventos raros, únicos do mundo.   

Os debates estratégicos e a mesa redonda sobre os ativos serão realizados nos 

termos do Roteiro do PEDS 2022-2026. 

5.11 Elaboração do quadro macroeconómico 2022-2026 

O quadro macroeconómico 2022-2026 terá como referências a Ambição 2030 e o Programa do 

Governo da Xª Legislatura, o contexto atual, a retoma e aceleração da atividade económica.   

Representará a referência em matéria de impacto macroeconómico do plano, designadamente no 

referente à estabilidade macroeconómica com a consolidação orçamental, em matéria de 

diversificação da economia e, especialmente, em matéria de produtividade dos fatores, da produção 

de dividendos demográficos e de aumento do potencial de crescimento económico. 

5.12 Mapeamento dos parceiros de desenvolvimento 

 

A mobilização de recursos para a execução do PEDS II e dos Planos Estratégicos Setoriais deve ser 

preparada durante a fase de elaboração do PEDS II. Assim, nesta etapa será realizado o 

mapeamento dos parceiros de desenvolvimento, ou seja, a análise do mandato, das tendências e das 

orientações estratégicas dos parceiros de desenvolvimento, as áreas prioritárias, a revisão do perfil 

de cooperação e parceria com Cabo Verde, os programas de cooperação em curso.   Os programas 

do PEDS II operacionalizarão o Programa do Governo e a Agenda Estratégica de Desenvolvimento 

Sustentável, mas estarão orientados para as agendas dos parceiros de desenvolvimento. Assim 

acolherão e integrarão os projetos e as parcerias em curso, orientar-se-ão pelo mandato e programas 

de cooperação dos principais parceiros de desenvolvimento como os membros dos Grupo de Apoio 

Orçamental (GAO), como de novos parceiros de  desenvolvimento como a Hungria.   

Serão identificados os parceiros ideais para projetos catalíticos das áreas da economia azul, 

nomeadamente de aquacultura, pesca, maricultura, investigação, especialmente com orientação para 

a adaptação climática e a transição justa, infraestruturação turística, género. Por exemplo o que 

Luxemburgo realizou no Maio será importante para Santo Antão e São Nicolau. Em especial, os 

projetos transformadores estarão orientados para as agendas das entidades e empresas identificadas 

como potenciais para público-privados.  

 

A Direção de Mobilização de Recursos da DNP realizará o mapeamento dos parceiros de 

desenvolvimento, com a parceria do MNEC e dos serviços de cooperação existentes em diversos 

Ministérios. Realizará um atelier de orientação dos diversos Grupos de Trabalhos Setoriais e 

assegurará o acompanhamento destes para garantir a orientação dos programas do PEDS, dos 

Planos Estratégicos Setoriais e dos Projetos Transformadores para as agendas e perfil dos parceiros. 

A Direção Nacional do Planeamento mobilizará, através de um dos parceiros como o BAD, um 

especialista em mobilização de recursos, para apoiar a DNP nessa orientação do processo de 

planeamento, como organização, mobilização e realização da Conferência Internacional sobre 

Parcerias para a PEDS II.  
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5.13 Definição da Visão do PEDS II 

PEDS II realizará o primeiro ciclo da Ambição 2030. Assim a visão deste plano estratégico será 

estabelecida com base na Visão da Ambição 2030 a saber: 

Em 2030,  Cabo Verde será, uma democracia consolidada e moderna, uma nação 

azul, inclusiva, digitalizada, emergente e resiliente, uma economia de circulação 

localizada no Atlântico Médio integrada na CEDEAO com pleno emprego e 

prosperidade compartilhada, um País útil ao mundo e referência de orgulho  para 

todos. 

5.14 Definição dos objetivos estratégicos do PEDS II 

Os objetivos estratégicos do PEDS II serão estabelecidos com base no Programa do Governo da Xª 

Legislatura e nos objetivos estratégicos de Cabo Verde, Ambição 2030 a saber:  

1.Recuperar, estabilizar, acelerar o crescimento económico e promover a diversificação da 

economia. 

2. Desenvolver o capital humano, gerar oportunidades de crescimento sustentável, equitativo e 

inclusivo e acelerar a caminhada para o desenvolvimento sustentável.  

3. Promover a integração regional e a inserção dinâmica de Cabo Verde no Sistema Económico 

Mundial. 

4. Promover o alívio da dívida externa e o financiamento do desenvolvimento sustentável.  

5. Promover a gestão sustentável do território, enfrentar as mudanças climáticas e criar resiliência. 

6. Descentralizar, promover o desenvolvimento regional e a convergência.  

7. Consolidar a democracia e a imagem do Estado de Cabo Verde.  

5.15 Partilha de experiências e boas-práticas com os outros 

SIDS no domínio do planeamento estratégico 

As economias de Cabo Verde e dos outros SIDS foram severamente impactadas pela pandemia da 

COVID-19 e todos temos à frente o desafio da recuperação económica e social, do financiamento 

do desenvolvimento, da diversificação da economia e especialmente de resiliência face à ação 

climática.    

Cabo Verde e os restantes SIDS tem experiencias e boas práticas de planeamento estratégico 

do desenvolvimento. As autoridades cabo-verdianos consideram de relevante interesse a 

partilha de experiências, perspetivas e metodologias de planeamento entre os SIDS, podendo 

contribuir para elevar a qualidade dos planos e para a integração do Samoa Pathway nos 

processos de planeamento desses países, mas também para qualificar o diálogo e favorece r a 

convergência desses países em especial sobre os desafios e mecanismos de financiamento do 

desenvolvimento sustentável pós-covid-19. 

Assim no quadro do novo ciclo de planeamento 2022-2026, o Ministério das Finanças e 

Fomento Empresarial realizará, através da DNP, e com a parceria das Nações Unidas uma 
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Conferência internacional sobre «Os desafios do planeamento estratégico nos SIDS em 

contexto de pandemia da COVID-19» visando: 

1. Promover a partilha sobre a organização dos sistemas nacionais de planeamento, as 

experiências e melhores praticas, em especial para o planeamento visando acelerar a 

recuperação sanitária, económica e social, a retoma da normalidade e aceleração da 

caminhada para a realização dos ODS;  

 

2. Promover a partilha de estratégias e experiências na recuperação económica pós-COVID 19 

e o desenvolvimento sustentável nos PEID; 

 

3. Promover a criação de um espaço de diálogo entre os PEID no domínio do planeamento 

estratégico do desenvolvimento, passível de qualificar o diálogo e favorecer a convergência 

desses países sobre os desafios e mecanismos de financiamento do desenvolvimento 

sustentável pós-covid-19. 

 

A conferência sobre «Os desafios do planeamento estratégico nos SIDS em contexto de pandemia 

da COVID-19» será realizado a 26 de janeiro corrente e compreendera: 

1. Uma sessão de abertura, presidida pelo Vice-Primeiro Ministro, Ministro de Finanças e 

Fomento Empresarial, e pela Coordenadora do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde. 

2. Uma sessão técnica com a apresentação dos sistemas, das experiências e boas praticas dos 

SIDS no domínio do planeamento estratégico. 

3. Uma sessão sobre a revisão ou elaboração dos planos estratégicos, integrando as perdas já 

causadas pela pandemia da Covid-19, a recuperação sanitária, económica e social e a 

aceleração post-covid-19 no âmbito do ciclo de planeamento, considerando o contexto de 

restrições financeiras, de crise energética, da dívida e os desafios atuais do financiamento do 

desenvolvimento sustentável.  

4. Uma sessão sobre as mudanças climáticas e resiliência no quadro do planeamento 

estratégico. 

5.Uma sessão sobre o planeamento do desenvolvimento a nível local, a localização dos ODS e a 

coesão territorial nos SIDS. 

A conferência sobre «Os desafios do planeamento estratégico nos SIDS em contexto de pandemia 

da COVID-19 é objeto de Nota Conceptual própria.  

Uma segunda conferência será realizada em maio do corrente ano e versará sobre 

«Financiamento dos planos estratégicos dos SIDS pós-pandemia da COVID-19» 

5.14 Fixação dos programas do PEDS II 

Os programas do PEDS II terão como base os do PEDS 2017-2021 e serão estabelecidos tendo 

como referências essenciais o Programa do Governo da Xª Legislatura, Cabo Verde Ambição 2030, 

a Política de Coesão Territorial, a Matriz de Especialização Económica das Ilhas tendo como 

adquirido os compromissos nacionais que decorrem dos Planos Estratégicos Municipais de 

Desenvolvimento Sustentável, o Relatório Cabo Verde VNR 2021 bem como os estudos e 
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documentos estratégicos, elaborados no âmbito da avaliação dos impactos da COVID e da 

recuperação económica e social. Os Programas do PEDS considerarão o Plano de Recuperação 

Económica.    

Novos programas deverão emergir como: 

a) O «Programa Desenvolvimento empresarial e do setor privado» abarcando 

designadamente o atual programa «Melhoria dos Ambiente de Negócios», bem como o 

Plano de Recuperação Económica, o ecossistema de financiamento da economia 

(PROEMPRESA, PROCAPITAL, PROGARANTE) e os respetivos programas, bem como 

o programa de aceleração da transição da economia informal a formal.    

b) O Programa Proteção Social que abarcará toda a intervenção do Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), o programa «Garantia do acesso ao rendimento à educação e à 

saúde», «Garantia do acesso aos direitos e à proteção das crianças e adolescentes», a ação 

social escolar (bolsas de estudo, cantinas escolares, transporte escolar e kit escolar), a 

habitação em regime de aluguer social e em suma toda a rede de segurança e o programa 

MAIS. Este programa deverá contribuir de forma determinante para a redução da exclusão 

dos jovens, das desigualdades e das assimetrias regionais, a erradicação da extrema pobreza 

e a redução sustentada da pobreza absoluta.  

c) O Programa Cabo Verde Plataforma do Desporto. Cabo Verde País Plataforma deverá, com 

o PEDS 2022-2026, passar a incluir o desporto, pelo que esse instrumento de planeamento 

incluirá o Programa Cabo Verde Plataforma do Desporto, valorizando os recursos naturais  

como as praias e as montanhas, a população jovem com potencial e forte propensão para 

desporto de rendimento (1),  e tornar o País num destino de grandes eventos desportivos 

internacionais, País de treino para o desporto de alto rendimento para os nacionais, quanto para 

clubes estrangeiros, mas inclusive para exportar serviços de teste antidopagem. Deverá ser a 

oportunidade para a consolidação do desporto um dos maiores ativos de Cabo Verde, e 

potenciador da diversificação e do turismo sustentável.  

d) O Programa habitação, desenvolvimento urbano e gestão do território que operacionalizará 

as políticas nacionais de habitação, do ordenamento do território e em suma o Programa  do 

Governo para essas áreas e para a área da reabilitação urbana incluindo os projetos do tipo dos 

realizados no âmbito do PRRA.  

e) Programa «Ambiente, ação climática e resiliência» 

Ambiente, ação climática e resiliência será um importante programa do PEDS II abarcando a 

Conservação da biodiversidade e da biodiversidade, a sustentabilidade ambiental, a ação 

climática face para atender os compromissos assumidos no âmbito da Agenda Estratégica de 

Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde 2030.  

Assim:  

O PEDS II assumirá a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) AAE ou seja, incorporar as 

preocupações ambientais e sociais desde tão cedo quanto possível no processo de planeamento e 

promover a integração ambiental e de sustentabilidade, incluindo os aspetos biofísicos, sociais, 

institucionais e económicos. Assim assumirá o principio e a obrigatoriedade da avaliação ambiental 

de todos os programas, dos planos estratégicos sectoriais e dos Planos de desenvolvimento regional 

e necessariamente dos projetos transformadores. Esta inovação deverá ser uma das garantias 
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importantes de que o PEDS contribuirá para o desenvolvimento sustentável, ou seja, incorpora a 

dimensão sustentabilidade ambiental.   

Terá em devida conta que a atenção das autoridades cabo-verdianas relativamente do estado de 

emergência climática em que nos encontramos e a defesa de uma atitude responsável e de respeito 

para com as gerações atuais e futuras. Terá em devida conta que a consciência das autoridades 

cabo-verdianas de que as mudanças climáticas são hoje uma realidade e têm um impacto inegável. 

Que Cabo Verde está muito exposto aos impactos negativos das mudanças climáticas, e que 

provavelmente aumentará a frequência e a gravidade dos riscos hidrometeorológicos (cheias, 

inundações e secas) e possíveis aumentos do nível do mar; Que Cabo Verde deve preparar-se 

criando uma resiliência que permita lidar com os fenómenos associados a estas mudanças. 

Terá em atenção a Contribuição Nacional Determinada já apresentada às Nações Unidas, o 

compromisso da integração das mudanças climáticas nas políticas, planos e estratégias a todos os 

níveis (Sectorial e Espacial), a fim de levar em conta os riscos e oportunidades das mudanças 

climáticas na tomada de decisões e implementação e o compromisso de elaboração de um novo 

Plano Nacional de Adaptação como parte da sua contribuição global para as alterações climáticas, a 

apresentar à UNFCCC até 2023.  

f) O PEDS II inclui um programa Desenvolvimento do Capital Humano que engloba os 

Programas «Educação de Excelência» e «Promoção do Emprego Digno e Qualificado» 

g) Alguns programas deverão ser descontinuados: 

O programa «Cabo Verde Acessível» que embora tenha a ver com a conectividade, esta última 

deve ser plenamente realizada pelos programas «Cabo Verde Plataforma Marítima», «Cabo Verde 

Plataforma Aérea» e «Cabo Verde Plataforma Digital e da Inovação». 

O programa «Mercado de Trabalho Flexível e Inclusivo» que integrará o programa «Promoção 

do Emprego Digno e Qualificado». 

O programa «Valorização das Ilhas e dos Recursos Endógenos» que será integralmente 

assumido pelo Ministério da Coesão Territorial ou então transformar-se um novo, ou seja, no 

programa «Coesão Territorial»  

O programa «Diáspora 11ª Ilha» que será integralmente assumido pelo Plano Estratégico das 

Comunidades da Diáspora que deverá tornar a diáspora numa centralidade, com uma abordagem 

multissectorial e multidisciplinar.  

O programa «Gestão de Riscos Ambientais Climáticos e Geológicos». Com efeito, a gestão dos 

riscos será uma das inovações do PEDS II com uma abordagem abrangente e multissetorial, 

abarcando os riscos tratados na Estratégia Nacional de Redução de Riscos de Desastres, os riscos 

sanitários e em especial os riscos orçamentais, em linha com as recomendações dos parceiros de 

desenvolvimento como o Banco Mundial.  A gestão dos riscos será abordada em todos os 

programas do PEDS que incluirão mecanismos de prevenção, adaptação e mitigação.   

5.15 Aprovação da visão, dos objetivos estratégicos e programas do  

PEDS II 

A visão, os objetivos estratégicos e os programas serão objeto de consulta junto dos Municípios e 

da diáspora, apreciados pelo Conselho de Concertação Social e aprovado pelo Conselho de 
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Ministros. Esta etapa procurará garantir a participação dos principais atores (stakeholders) no 

estabelecimento das principais orientações estratégicas e programáticas do PEDS e, por esta via, 

garantir a devida valorização do conhecimento, das capacidades, a consideração das necessidades, 

expetativas e prioridades desses atores e, em suma, a apropriação. A aprovação, pelo Conselho de 

Ministros, será uma oportunidade para a aferição do devido acolhimento dos compromissos do 

Programa do Governo e da Agenda Estratégica de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde e a 

adequação dos programas. 

5.16 Desenvolvimento dos programas do PEDS II 

O desenvolvimento dos programas do PEDS II consubstancia-se na elaboração dos Quadros 

Lógicos e compreende a definição dos objetivos específicos, a escolha de indicadores e fixação das 

metas anuais pelo período do plano, bem como, a elaboração dos catálogos de produtos dos 

programas sem planos estratégicos setoriais. 

 

5.17 Redação do PEDS II 

O documento do PEDS II será elaborado pela Equipe de Especialistas, com a colaboração dos 

Responsáveis dos Grupos Setoriais.   

5.18 Elaboração dos Planos Estratégicos Setoriais (decorre 

paralelamente à redação do documento do PEDS) 

O Plano Estratégico das Comunidades 2022-2026 será elaborado paralelamente ao 

PEDS II. Uma vez concluido os quadros lógicos dos programas do PEDS II e 

paralelamente à redação deste, serão elaborados os principais Planos Estratégicos 

Setoriais, designadamente: 

• Plano Estratégico da Educação 2022-2026; 

• Plano de Desenvolvimento Sanitário 2022-2026; 

• Plano Operacional do Turismo 2022-2026 (desenvolver dos catálogos de produtos, 

orçamento e Quadro de Despesa Setorial de Médio Prazo – QDS-MP); 

• Plano Estratégico de Desenvolvimento do Sector Aéreo; 

• Plano Estratégico de desenvolvimento da economia azul (adequação à lei do Sistema 

Nacional de Planeamento, desenvolvimento dos catálogos de produtos, orçamento e Quadro 

de Despesa Setorial de Médio Prazo – QDS-MP); 

• Plano da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente 2022-2026 (considerar e 

adequar para integrar o Sistema Nacional de Planeamento); 

• Plano Estratégico de Transformação da Agricultura 2022-2026 (PNIASAN); 

• Plano Estratégico de Economia Digital e Inovação 2022-2026; 

• Plano Estratégico de Desenvolvimento Cultural e das Indústrias Criativas 2022-2026; 

• Plano Estratégico da Diplomacia Cabo-verdiana 2022-2026;  

• Plano Estratégico da justiça 2022-2026; 

• Plano Estratégico da Proteção Social 2022-2026; 

• Agenda Nacional de Investigação 2022-2026; 
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• Agenda Nacional de Modernização do Estado e da Administração Pública 2022-2026; 

• Plano Estratégico de Competitividade fiscal 2022-2026; 

 

• Plano Nacional de Habitação 2022-2026 (adequação à lei do Sistema Nacional de 

Planeamento, desenvolvimento dos catálogos de produtos, orçamento e Quadro de Despesa 

Setorial de Médio Prazo – QDS-MP);  

• Plano Estratégico de Ordenamento do Território 2022-2026;   

• Plano Estratégico de Desenvolvimento de infraestruturas;  

 

Plano Estratégico de Conservação da Biodiversidade, da Geodiversidade e Qualidade Ambiental 

2022-2026;  

• Plano Operacional da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente (ZEEMSV) 

2022-2026; 

• Plano Estratégico de Água e Saneamento 2022-2026;  

• Plano Estratégico de formação profissional 2022-2026; 

• Plano Estratégico do Fomento Empresarial e Competitividade 2022-2026;  

• Plano Estratégico de Desenvolvimento do Desporto 2022-2026;  

• Plano Estratégico de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio 2022-2026; 

• Agenda Estratégica de desenvolvimento da Plataforma Financeira 2022-2026; 

• Agenda de consolidação da democracia 2022-2026;  

• Estratégia Nacional do Emprego 2022-2026;  

• Plano Nacional de Adaptação e Resiliência às Alterações Climáticas 2022-2026 

• Plano Nacional de Igualdade de Género 2022-2026 

• Estratégia   Nacional de Desenvolvimento da Estatística 2022-2026;  

• Agenda de Reforma do Sistema Nacional de Planeamento 2022-2026; 

Para todos os programas do PEDS II, objeto de planos estratégicos setoriais, os catálogos de 

produtos serão elaborados em sede destes. Para os programas sem plano estratégico setorial serão 

elaborados os catálogos de produtos a partir dos respetivos quadros lógicos. Os catálogos de 

produtos serão elaborados a partir da metodologia e das boas práticas da DNP e em suma do 

Sistema Nacional de Planeamento.  

Na elaboração dos Catálogos, os produtos serão hierarquizados por nível de prioridade. Serão 

pontuados como altamente prioritários os produtos cuja entrega é essencial para a viabilização do 

programa. Serão pontuados como prioritários os produtos cuja entrega pode ser em dimensão menor 

ou mesmo ser adiado sem se comprometer a viabilidade do programa. Serão pontuados como não 

prioritários os produtos que podem, em contexto de restrição de recursos, ser dispensados sem 

comprometer o programa. 

5.19 Elaboração dos Projetos Transformadores 

Este ciclo de planeamento deve garantir condições adequadas de abordagem dos parceiros de 

desenvolvimento clássicos e especialmente nas modalidades de parceria público-privadas.  Assim, 

com a conclusão dos catálogos de produtos, serão elaborados os principais projetos transformadores 

para garantir as entregas de produtos essenciais à diversificação da economia e à recuperação social 

pos-COVID-19, ou seja, dos produtos altamente prioritários.  Os Projetos Transformadores estarão 

orientados para as agendas das entidades e empresas identificadas como potenciais para o 

financiamento ou para parcerias público-privados.  
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Neste novo ciclo de planeamento, os projetos são essencialmente mecanismos para operacionalizar 

a entrega dos produtos dos Planos Estratégicos Sectoriais e em suma do PEDS II. Assim, concluída 

a elaboração dos catálogos de produtos os DGPOG:  

- Escolherão os produtos altamente prioritários sem projeto, que integrarão a carteira dos projetos 

transformadores;   

- Elaborarão os TDR para recrutamento de consultores necessários; 

- Procederão ao recrutamento de consultores; 

- Conduzirão a elaboração dos projetos transformadores. 

5.20 Elaboração dos Orçamentos dos programas dos Planos 

Estratégicos Setoriais e do PEDS II 

Pela primeira vez, o orçamento de cada programa do PEDS II será o orçamento do respetivo plano 

estratégico setorial, elaborado a partir dos catálogos de produtos, ou seja, produto a produto. No 

caso dos Programas sem plano setorial, o orçamento é elaborado a partir dos respetivos catálogos de 

produtos.  

Na elaboração dos Catálogos, os produtos serão hierarquizados por nível de prioridade. Serão 

pontuados como altamente prioritários os produtos cuja entrega é essencial para a viabilização do 

programa. Serão pontuados como prioritários os produtos cuja entrega pode ser em dimensão menor 

ou mesmo ser adiado sem se comprometer a viabilidade do programa. Serão pontuados como não 

prioritários os produtos que podem, em contexto de restrição de recursos, ser dispensados sem 

comprometer o programa. 

O orçamento do PEDS II resultará da agregação dos orçamentos dos planos 

estratégicos setoriais e dos programas sem plano setorial. 

 

5.21 Consulta publica e sessões de partilha  

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2022-2026 estará em consulta publica durante 

20 dias. Para dinamizar a partilha, serão realizadas Conselhos de Ministérios envolvendo todos os 

funcionários da Administração Publica, sessões de trabalho com o setor empresarial do Estado, os 

Municípios, o setor empresarial privado, a sociedade civil, a academia, a diáspora e parceiros de 

desenvolvimento. 

5.22 Atelier nacional de validação do PEDS II 

Após a consulta publica e as sessões de partilha e de debate setoriais, o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Sustentável 2022-2026 será validado por um atelier nacional, com o 

envolvimento da diáspora cabo-verdiana.  

 

5.23 Aprovação do PEDS II e apresentação pública 
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O Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2022-2026 será aprovado por Resolução do 

Conselho de Ministros. Após a aprovação, o Gabinete do Primeiro Ministro promoverá  a 

apresentação pública através de uma Conferência Nacional, presidida pelo Primeiro Ministro, com a 

participação dos membros do Governo, dos Presidentes das Câmaras e Assembleias Municipais, dos 

partidos políticos, dos Deputados, do setor empresarial, da Magistratura, das confissões religiosas, 

da Plataforma das ONGs de Cabo Verde, dos Reitores  Universitários e Presidentes de outras 

Entidades de Ensino Superior, do Corpo Diplomático e dos Parceiros de desenvolvimento, 

Representantes da diáspora cabo-verdiana e Representantes das Comunidades Imigradas.  

5.24 Apresentação do PEDS II à Assembleia Nacional 
 

Após a publicação, o Governo remeterá o PEDS II à Assembleia Nacional e promoverá um debate 

parlamentar sobre os desafios do desenvolvimento sustentável no período 2022-2026. 

 

5.25 Elaboração dos Quadros de Despesa Setorial de Médio Prazo 

(QDS-MP) 2022-2024 
 

O processo de elaboração de cada plano estratégico setorial termina com a elaboração da respetiva 

proposta de Quadro de Despesa Setorial de Médio Prazo (QDS-MP) 2022-2024. Ocorrerá após a 

elaboração dos projetos transformadores e da consolidação do orçamento do plano. A proposta de 

Quadro de Despesas Setorial de Médio Prazo cobre um período de 3 anos ou seja 2022-2024 sendo 

anualmente atualizado. Os produtos altamente prioritários sem financiamento definem necessidades 

imediatas de mobilização de recursos.   

 

5.26 Elaboração do Quadro de Despesas de Médio Prazo (QDMP) 

2022-2024 

A proposta de Quadro de Despesas de Médio Prazo 2022-2024 resulta da agregação dos Quadros de 

Despesa Setorial de Médio Prazo de todos os planos estratégicos setoriais e dos programas sem 

plano setorial.  

5.27 Mobilização de recursos para a execução do PEDS 2022-2026 

Concluída a consolidação do orçamento do PEDS II e do  Quadro de Despesas de Médio Prazo 

2022-2024, o Governo de Cabo Verde organizará e realizará em Junho do corrente ano, uma 

Conferência Internacional sobre parcerias para a implementação do PEDS II, bem como sessões 

do Cabo  Verde Investment Fórum em Cabo Verde em países africanos como Nigéria, Senegal, 

europeus, na China, nos Estados Unidos da América, visando especialmente a mobilização de 

parcerias público-privadas para a implementação dos projetos transformadores. 

5.28 Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional 2022-2026 

Concluída a elaboração do PEDS II, dos Planos Estratégicos Setoriais e dos Projetos 

Transformadores, serão elaborados os Planos de Desenvolvimento Regional (PDR) 2022-2026 para 

as 9 ilhas, os quais versão especialmente sobre o desenvolvimento económico das ilhas. Terão como 

base essencial a Matriz de Especialização Económica das Ilhas, os programas do PEDS II e dos 
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planos setoriais e realizarão, no essencial, a territorialização dos programas de desenvolvimento 

económico.   Este exercício será conduzido pelo Ministério da Coesão Territorial e o Ministério das 

Finanças através da Direção Nacional do Planeamento, em parceria com a ANMCV, a Associação 

dos Municípios de Santiago, a Associação dos Municípios de Santo Antão, a Associação dos 

Municípios do Fogo e Brava e a Associação dos Municípios de São Nicolau.   Os PDR serão 

instrumentos essenciais de gestão do Ministério da Coesão Territorial, para garantir a valorização 

do potencial e a dinamização das economias as ilhas, o desenvolvimento regional, a redução das 

assimetrias regionais e a convergência dos Municípios e das Ilhas para os ODS.  

VI. ORGANIZAÇÃO 

6.1 Enquadramento legal 

O PEDS II, será, nos termos da Lei Nº 72/VIII/2014, de 19 de setembro, elaborado pelo Sistema 

Nacional de Planeamento que é o conjunto articulado de princípios, entidades, órgãos, processos e 

respetivos instrumentos e sistemas de informação com vista à materialização do planeamento 

estratégico nacional.   A Lei que define as Bases do Sistema Nacional de Planeamento aplica-se a 

todas as entidades do Setor Publico de Cabo Verde, ou seja, a Administração Central, incluídos os 

órgãos de soberania, os Institutos Públicos, Serviços e Fundos Autónomos, a Segurança Social, as 

Entidades Reguladoras, as Autarquias Locais, o Setor Empresarial do Estado, as Empresas Públicas 

e Municipais e as Parcerias Público-Privadas.  

 

6.2 Papel dos Órgãos do Sistema Nacional de Planeamento 

6.2.1 Coordenação política  

A Assembleia Nacional enquanto órgão politico de planeamento nacional já exerceu o seu papel ao 

aprovar o Programa do Governo da Xª Legislatura que o PEDS II deverá operacionalizar e 

continuará exercendo com a aprovação dos Orçamentos do Estado dos anos 2022 a 2026. 

O Conselho de Ministros enquanto órgão politico de planeamento nacional aprovará a Nota 

Conceptual, realizará o acompanhamento político, aprovará o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Sustentável 2022-2026, o Quadro de Despesa de Médio Prazo e as propostas de 

Orçamento do Estado dos anos 2022 a 2026. 

Em termos práticos, a coordenação política do processo de elaboração do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Sustentável 2022-2026 (PEDS II) será assegurada pelo Conselho de Ministros 

que delega no Vice-Primeiro Ministro, Ministro das Finanças e Fomento Empresarial e Ministro da 

Economia Digital que tutela a Direção Nacional do Planeamento, o órgão do Sistema Nacional de 

Planeamento responsável pela programação, elaboração e coordenação dos instrumentos de 

planeamento de longo prazo, bem como, os órgãos técnicos centrais do Sistema  que compreendem, 

para alem da DNP, a Direção Nacional do Orçamento e Contabilidade Publica e a Direcção-Geral 

do Tesouro.  

Para operacionalizar a coordenação politica, o Vice-Primeiro Ministro criará, por 

Despacho, o Conselho Orientador do PEDS II que preside e integra a Coordenadora 

do Sistema das Nações Unidas, em representação dos parceiros de desenvolvimento, 
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as Câmaras de Comercio e do Turismo, a ANMCV, a Plataforma das ONGS de Cabo 

Verde e a Reitora da UNICV em representação da academia.   

Ao Conselho Orientador do PEDS II incumbe designadamente: 

1. A aprovação da proposta da Nota Conceptual antes da submissão ao Conselho de Ministros; 

2.A aprovação da proposta da visão, dos objetivos estratégicos e dos programas do PEDS 2022-

2026 antes da submissão ao Conselho de Ministros; 

3.A mobilização dos parceiros de desenvolvimento para a participação no exercício; 

4. Reportar regularmente ao Conselho de Ministros para o acompanhamento politico do exercício;  

5. A apreciação final do PEDS 2022-2026 antes da submissão ao Conselho de Ministros. 

 

6.2.2 Entidade Responsável pela elaboração do PEDS II  

Nos termos da Lei Nº 72/VIII/2014 de 19 de setembro que define as Bases do Sistema Nacional de 

Planeamento: 

O Conselho Nacional do Planeamento é o Órgão consultivo do departamento governamental 

responsável pela área das Finanças e do Planeamento encarregue pela conceção e operacionalização 

do Sistema Nacional do Planeamento.   Apoiará na conceção do PEDS.  

A Direção Nacional do Planeamento, a Direção Nacional do Orçamento e Contabilidade Publica e a 

Direcção-Geral do Tesouro constituem os órgãos técnicos centrais do Sistema Nacional do 

Planeamento. 

As Direções Gerais do Planeamento Orçamento e Gestão, os Gestores, os Comités de Gestão, os 

Agentes de Seguimento e Avaliação equivalentes a nível das outras entidades do setor publico 

constituem os órgãos técnicos setoriais ou municipais do Sistema Nacional de Planeamento. 

As Direções Gerais do Planeamento Orçamento e Gestão são responsáveis por coordenar a 

elaboração e controlar a execução em matéria relativa à gestão física e financeira dos instrumentos 

de planeamento de longo, medio e curto prazos, pelo seguimento e avaliação setorial. Compete-se 

lhes coordenar, em articulação com os órgãos técnicos centrais, a elaboração dos Planos setoriais 

bem como controlar a sua execução, mas também coordenar em articulação com os referidos órgãos 

técnicos centrais, a elaboração dos quadros lógicos dos programas, projetos de investimentos e 

unidades finalísticas. 

Tendo em atenção que a Direção Nacional do Planeamento é o órgão do Sistema Nacional de 

Planeamento responsável pela programação, elaboração e coordenação dos instrumentos de 

planeamento de longo prazo, devendo emitir as diretrizes para a elaboração do plano estratégico e 

consolidar este ultimo tendo em conta os planos setoriais e os instrumentos de planeamento de 

longo prazo nas demais entidades do setor publico;   

Tendo em atenção que compete ainda à DNP coordenar tecnicamente a elaboração, o 

acompanhamento e a avaliação dos planos setoriais ou instrumentos de planeamento de longo prazo 
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nas demais entidades do Setor Publico, de forma a garantir o respetivo enquadramento na estratégia 

global; 

Tendo ainda em atenção que não foi elaborado o essencial dos instrumentos de planeamento 

estratégico setorial, com exceção da Estratégia Nacional do Emprego 2021-2026, em fase de 

consolidação, e dos instrumentos de planeamento da área da economia azul e do Plano Operacional 

do Turismo 2021-2026 turismo;  

Este ciclo de planeamento inicia-se, assim, com a elaboração do PEDS II seguido da elaboração dos 

principais planos estratégicos anteriormente referidos e concluido com a consolidação dos catálogos 

de produtos e do orçamento do PEDS II, bem como do Quadro de Despesa de Médio Prazo 2022-

2024 e a realização da Conferência Internacional de parceiros de desenvolvimento. Seguem-se a 

execução, o monitoramento, a avaliação e revisão a meio percurso e a avaliação final  

Priorizamos a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2022-2026, no 

âmbito do Sistema Nacional de Planeamento (SNP).   

Sendo a Direção Nacional do Planeamento o órgão do SNP responsável pela programação, 

elaboração e coordenação dos instrumentos de planeamento de longo prazo, esta assegurará a 

coordenação central do processo, em que participarão todos os órgãos centrais e setoriais do 

Sistema.   

Em termos práticos os trabalhos de elaboração do PEDS II  serão realizados 

por uma equipe coordenada pelo Diretor Nacional do Planeamento, integrando 

os Diretores de Serviço, os Gestores  de Programas e os Técnicos dessa 

estrutura, os Diretores-Gerais de Planeamento, Orçamento e Gestão dos 

Ministérios, dirigentes intermédios e técnicos que forem designados, Diretores 

Nacionais de alguns Ministérios, Diretores de planeamento dos Institutos 

Públicos, das Entidades Reguladoras, dos Serviços e Fundos Autónomos, o 

Chefe do Gabinete de Estudos Atuariais e Relações Internacionais do Instituto 

Nacional de Previdência Social, a Presidente do Centro Nacional de Pensões,  e 

dos Responsáveis dos serviços de planeamento do Setor Empresarial do Estado, 

das Empresas Públicas e das Parcerias Público-Privadas. 

 

6.2.3 Equipe de Especialistas 

Deve ser constituída uma equipa de especialistas a nível da Direção Nacional do Planeamento, para 

além dos consultores que eventualmente serão pontualmente mobilizados para apoiar os setores na 

elaboração dos planos estratégicos setoriais. 

 

1. Coordenador da equipe de especialistas – Até junho 2022 

Coordenação dos debates estratégicos; 

 Elaboração das propostas de Visão, objetivos estratégicos e programas; 
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Coordenação da redação do PEDS II; 

       Assistência ao Diretor Nacional do Planeamento na coordenação do exercício; 

 

                   Produção da Matriz de Convergência dos Municípios para os ODS.  

 

Economista especialista em planeamento  
 

       Debate sobre o desenvolvimento regional; 

       Vocação e desenvolvidas das economias das ilhas; 

        Fixação da Visão e dos objetivos estratégicos do PEDS II; 

         Priorização e fixação dos programas do PEDS II; 

        Participação na redação do PEDS II. 

 

3. Demografo   
 

População e desenvolvimento; 

Analise das necessidades por ciclo de vida; 

Dividendos demográficos; 

Expertise em matéria de escolha, caracterização, parametrização e projecção dos indicadores de 

efeito e de impacto     e fixação de metas (7 meses) a titulo de Consultor ou Requisitado pelo Vice-

Primeiro Ministro.        

   

4.  Especialista em género  
 

Expertise na elaboração do programa Igualdade de Género; 

Assistência técnica a todos os grupos de trabalho para a abordagem do género nos diversos 

programas do PEDS; 

Assistência técnica a todos os grupos de trabalho para a abordagem do género nos diversos planos 

estratégicos setoriais.  

 

Especialista em planeamento estratégico mobilizado pelas Nações Unidas - 1 mês 

(podendo ser mesmo virtual) 
     

Partilha com os especialistas nacionais das melhores praticas; 

Expertise na priorização e fixação dos programas do PEDS; 

Expertise em mobilização de recurso.   

 

6. Um especialista em mobilização de recursos, diplomacia económica, parcerias 

público-privadas     BAD - 2 meses 
 

Expertise à Direção de Mobilização de Recursos no mapeamento dos parceiros de desenvolvimento, 

na realização de um atelier de orientação dos diversos Grupos de Trabalhos Setoriais e no 

acompanhamento para garantir a orientação dos programas do PEDS, dos Planos Estratégicos 

Setoriais e dos Projetos Transformadores para as agendas e perfil dos parceiros. 

Capacitação das equipes nacionais em matéria de mobilização de recursos e parcerias público-

privadas. 

Expertise na escolha de projetos transformadores 
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Apoio à redação do capitulo do PEDS sobre a mobilização dos recursos  

 

Pode ser mobilizado junto do Banco Africano de Desenvolvimento 

 

7. Diretor do Serviço de Prospetiva Acompanhamento Macroeconómico e Estatística  

 

Participação na fixação da visão, dos objetivos estratégicos e programas do PEDS; 

Elaboração do Quadro macroeconómico do PEDS 2022-2026; 

Participação na «Elaboração da politica de população no horizonte 2030»; 

Participação na redação do PEDS 2022-2026. 

 

8.  Presidente do Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual - 

IGQPI 
 

Prestar assistência a todos os Grupos de Trabalho Setoriais na abordagem da Qualidade e da 

Propriedade Intelectual em todos os programas do PEDS e nos Planos Estratégicos Setoriais - 7 

meses  (Sem custos) 

Redação do capitulo do PEDS sobre qualidade como valor e propriedade intelectual como ativo 

 

9. Especialista em ambiente, ação climática e gestão de riscos   - 4 meses  (Banco 

Mundial ou UE)    

Abordagem da gestão de riscos nos programas do PEDS e nos Planos Setoriais; 

Abordagem das mudanças climáticas nos programa do PEDS e nos Planos Setoriais; 

Expertise à elaboração do novo programa «Ambiente e Ação Climática e Resiliência» que inclui a 

conservação da biodiversidade, da geodiversidade e qualidade ambiental e a ação climática e 

resiliência; 

Expertise na elaboração de projetos transformadores visando a mobilização dos fundos climáticos e 

outros novos instrumentos de financiamento; 

10. Especialista em procurement   - 4 meses (2 meses no âmbito  

do PEDS e 2 meses no âmbito dos planos setoriais e projetos transformadores 

 Expertise na elaboração dos orçamentos dos planos estratégicos setoriais a partir dos catálogos de 

produtos; 

 Expertise na elaboração dos projetos transformadores;    

 Expertise no procurement e contratação de consultores para a elaboração no âmbito do PEDS  e 

dos planos estratégicos setoriais. 

6.2.4 Coordenação política setorial   

A nível setorial, o exercício PEDS II que inclui a elaboração dos planos estratégicos setoriais será 

politicamente coordenado pelos Ministros.  
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6.2.4 Grupos de Trabalho Setoriais  

No âmbito da elaboração do PEDS II, os órgãos técnicos setoriais do Sistema Nacional de 

Planeamento funcionam como Grupos de Trabalho Setoriais. 

Os Grupos de Trabalho Setoriais são presididos pelos Diretores Gerais do Planeamento, Orçamento 

e Gestão, e responsáveis do planeamento dos Institutos Públicos, das Entidades Reguladoras, dos 

Serviços e Fundos Autónomos, do Instituto Nacional de Previdência Social, do Setor Empresarial 

do Estado, das Empresas Públicas e das Parcerias Público-Privadas, coadjuvados por Gestores de 

Programas e técnicos da DNP.   

 Os Grupos de Trabalho Setoriais são os referidos no ponto 5.2  

       Incumbe, designadamente, aos Grupos de Trabalho Setoriais: 

1- Apoiar a organização do processo de alinhamento com o Programa do Governo da Xª 

Legislatura, ou seja, a organização e realização dos Conselhos de Ministérios e reuniões com 

os trabalhadores; 

2- Assegurar a organização técnica e a realização dos debates estratégicos; 

3- Assegurar a organização da Mesa Redonda sobre a valorização dos ativos; 

4- Participar na discussão e fixação da visão e dos objetivos estratégicos do PEDS 2022-2026; 

5- Participar na discussão e fixação dos Programas;  

1. Assegurar o desenvolvimento dos programas;  

2. Elaborar os Quadros lógicos dos programas, incluindo a definição de objetivos específicos, a 

escolha dos indicadores e o estabelecimento das metas; 

3. Elaborar os Catálogos de produtos;  

4. Elaborar os orçamentos dos programas; 

5. Participar na redação do PEDS 2022-2026; 

6. Participar na organização e realização das consultas e validação do PEDS II; 

7. Elaborar os principais planos estratégicos setoriais; 

8. Assegurar a elaboração dos projetos transformadores; 

9. Elaborar os Quadros de Despesas Setoriais de Médio Prazo 2022-2024. 

 

 

6.2.5 Grupo de Comunicação e mobilização 

O exercício PEDS II terá como marca essencial a mobilização e participação. Para tanto, será criado 

um Grupo de Comunicação e Mobilização, responsável pela elaboração e execução do plano de 

comunicação e mobilização para o exercício PEDS II com a seguinte composição:  

- Responsável da Equipe de Comunicação do Gabinete do Vice-Primeiro Ministro que preside. 

- Assessores de comunicação do Gabinete do Vice-Primeiro Ministro; 

- Assessoria de comunicação das Nações Unidas; 

- Associação dos Jornalistas de Cabo Verde. 

2. Incumbe, designadamente, ao Grupo de Comunicação e Mobilização: 
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- Elaborar a estratégia e o plano de comunicação para o PEDS II; 

 - Implementar o plano de comunicação para o PEDS II; 

- Apoiar a organização dos Conselhos de Ministérios visando o alinhamento da Administração 

Pública com o Programa do Governo da Xª Legislatura; 

-  . Organizar e realizar a sessão pública do lançamento do exercício PEDS II; 

- Assegurar a mobilização, a comunicação e a logística para os debates estratégicos e para a mesa 

redonda no âmbito do PEDS II; 

- Assegurar a mobilização e a logística para os Grupos de Trabalho Setoriais; 

  -  Organizar a Consulta publica do PEDS II; 

 

  - Apoiar a consulta com a Administração Pública através dos Conselhos de Ministérios bem como 

com o Setor Empresarial, a sociedade civil, a academia, a diáspora e parceiros de desenvolvimento; 

- Garantir a mobilização e a logística para o atelier nacional de validação do PEDS II; 

- Garantir a comunicação, a mobilização e a logística para apresentação pública do PEDS II. 

 

VII. ASSISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL 

 

No processo de elaboração do PEDS II e dos planos estratégicos setoriais, a Direção Nacional do 

Planeamento fará recurso a assistência técnica internacional da UNFPA para apoiar a Equipe de 

Especialistas na elaboração da «Política de população no horizonte 2030» bem como das Nações 

Unidas, do BAD e do Banco Mundial, como atrás referido.    

 

 

 

 

VIII. PARTICIPAÇÃO DE ESPECIALISTAS DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

No processo de elaboração do PEDS II e dos planos estratégicos setoriais, a Direção Nacional do 

Planeamento mobilizará a colaboração técnica especializada de Especialistas do RCO das Nações 

Unidas, designadamente na organização e realização das conferências com os SIDS.    

 

 

 

 

 



28 
 

IX. CALENDÁRIO DE TRABALHO. GRANDES MARCOS 

GRANDES MARCOS 

GRANDES MARCOS INICIO FIM 

Aprovação da Nota Conceitual do PEDS II 19/jan/22 19/jan/22 

Institucionalização da organização do Exercício PEDS II 19/jan/22 191/jan/22 

Alinhamento da Administração Pública c/Programa do Governo Fev 22 Fev 22 

Lançamento do exercício PEDS II 08/Fev/22 08/Fev/22 

Capacitação dos Grupos de Trabalho Setoriais 25/jan/22 31/jan/22 

Elaboração da Matriz de Especialização Económica das Ilhas  02/fev/22 25/fev/22 

Avaliação do PEDS 2017-2021 01/fev/22 01/mar/22 

Conferência sobre os desafios do planeamento estratégico nos SIDS em contexto de pandemia 
da COVID-19 

Feve 22 Março 22 

Aprovação da visão, dos objetivos estratégicos e dos programas do PEDS II 10/02/2022 10/02/2022 

Elaboração dos Planos Estratégicos Setoriais 01/03/2022 31/05/2022 

Elaboração dos projetos transformadores e dos orçamentos dos planos setoriais  01/04/2022 31/05/2022 

Redação, validação e aprovação e apresentação pública do PEDS II 01/03/2022 10/jun/22 

Cabo  Verde Investment Fórum  
28/06/2022 29/06/2022 

Conferência Internacional sobre parcerias para a implementação do PEDS II 
13/10/2022 15/10/2022 

 


