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VISÃO, PILAES, OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS, PROGRAMAS E 

OBJETIVOS ESPECÍIFICOS 

I. AVANÇOS DO PAÍS E DO SISTEMA NACIONAL DE 

PLANEAMENTO COM O PEDS 2017-2021 

Com o PEDS 2017-2021 fizemos um percurso marcante na realização do 

Desenvolvimento Sustentável pois, não obstante a pandemia da Covid-19, Cabo Verde 

(SDG Index = 65,6) é o 5º país africano no referente ao Índice de Desenvolvimento 

Sustentável e o primeiro da CEDEAO. Graças ao crescimento económico e às políticas 

sociais, reduzimos consideravelmente as desigualdades e a pobreza que se situam em 

níveis abaixo de 2015 e realizamos um percurso marcante em matéria de consolidação 

orçamental.  

No decurso do ciclo de planeamento 2017-2021 realizamos a apropriação politica dos 

ODS, a integração no Sistema Nacional de Planeamento a nível central quanto local, o 

alinhamento ou seja o enquadramento das causas e dos desafios no contexto do 

desenvolvimento sustentável e o balizamento das metas de desenvolvimento a nivel 

nacional e local com referencias globais ou seja com as metas dos ODS  e especialmente 

a localização dos ODS através dos Planos Estratégicos Municipais de Desenvolvimento 

Sustentável. Estas são condições essenciais para realizarmos o 

desenvolvimento sustentável.  

II. PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DE CABO VERDE 2022-2026 (PEDS II) 

1.Realiza o primeiro ciclo da Cabo Verde Ambição 2030 

O PEDS II operacionaliza o Programa do Governo e a o primeiro ciclo da Agenda 

Estratégica de Desenvolvimento Sustentável e assim os ODS.  

2. Grandes marcas  

PEDS II terá grandes marcas no sistema de planeamento e no 

desenvolvimento e merecem realce: 

1. A especialização económica das ilhas e a territorialização.  

2. A consideração dos compromissos vertidos nos Planos Estratégicos Municipais 

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

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

planos de desenvolvimento regional. 

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

5.  A abordagem da gestão dos riscos de forma transversal na elaboração do PEDS 

II e dos Planos Estratégicos Setoriais. 

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

e dos parceiros de desenvolvimento. 
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7. A valorização de ativos como Cesária Évora, Cidade Velha património da 

humanidade, Morna, Reservas da Biosfera, o desporto e ativos territoriais. 

8. A Qualidade e Propriedade Intelectual 

3. VISÃO 

VISÃO: Em 2026 Cabo Verde será uma democracia avançada, uma 

economia dinâmica, em digitalização e diversificação, uma Nação 

inclusiva, integrada na CEDEAO, com prosperidade compartilhada, 

elevado prestígio internacional e referência de orgulho para todos  

3. PILARES  

PILAR 1. ECONOMIA 

Objetivo Estratégico 1  

Garantir a recuperação económica, a consolidação orçamental e o 

crescimento sustentável, promover a diversificação e fazer de Cabo Verde 

uma economia de circulação localizada no Atlântico Médio 

Programa Desenvolvimento Empresarial 

Objetivos específicos 

Até 2026. Aumentar para 80% a proporção das MPMEs com acesso ao crédito – será 

atualizado 

Até 2026 atingir 90% das empresas criadas online 

Até 2026 reduzir em … % o tempo e em … % o custo de desembaraço aduaneiro 

Até 2026 captar/atrair 35% dos projetos aprovados em outros setores que não o turismo; 

reduzir o tempo médio de aprovação dos projetos para 30 dias, nos projetos de regime 

geral e, 45 dias, nos de regime de convenção de estabelecimentos; 

Até 2026 aumentar a taxa de implementação dos projetos aprovados, nos 3 anos 

subsequentes, para 70% nos projetos de regime geral e 60% nos projetos de regime de 

convenção de estabelecimentos. 

Até 2026 contribuir para internacionalização de 4 empresas cabo-verdianas no âmbito dos 

acordos especiais de exportação. 

Até 2026 duplicar o nº de empresas ativas em Cabo Verde, aumentar para 30% a 

proporção de médias empresas. 
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Até 2026 aumentar para 51% a proporção do emprego gerado pelas empresas e para 60% 

a proporção do pessoal das empresas com formação técnica adequada e atingir pelo menos 

90% a proporção com cobertura segurança social. 

Programa «Cabo Verde Plataforma do Turismo» 

Objetivos específicos 

Até 2026 elevar para 40% as entradas em ilhas que não Sal e BV e reduzir para 44% o 

peso dos 3 principais mercados emissores principais. 

Até 2026, reduzir para 81,4% as chegadas provenientes dos principais operadores 

turísticos.  

Até 2026, reduzir o Índice Saturação turística no Sal e Boavista para 9,5% e aumentar em 

Santiago para 0,6% nas restantes Ilhas para 1,7.  

Programa Cabo Verde Plataforma Marítima 

Objetivos específicos 

Até 2026, aumentar em 5%/ano as exportações de produtos da pesca e elevar para 5% a 

contribuição da pesca para o PIB. 

Até 2026, aumentar em 5%/ano o volume de carga e passageiros movimentados nos 

portos do país. 

Até 2026 elevar para 1% a contribuição da construção e reparação naval para o PIB 

Programa Cabo Verde Plataforma Aérea 

Objetivos específicos 

Até 2026, atingir um crescimento médio anual de 28% no movimento de passageiros e de 

15% no movimento de cargas nos aeroportos e aeródromos nacionais. 

Até 2026, atingir pelo menos 200 técnicos qualificados no Sector da Aviação Civil.  

Até 2026, aumentar em 20% as rotas domésticas e internacionais. 

Programa Cabo Verde Plataforma Digital e da Inovação 

Objetivos específicos 
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Até 2026 aumentar a penetração da internet até 90% com uma pontuação GSMA custo 

de internet de 65 e aumentar para 75 a pontuação GSMA da literacia digital promovendo 

a inclusão e a igualdade de género. 

Até 2026, atingir 50% de empresas cabo-verdianas que priorizam ter as suas bases de 

dados na Cloud nacional, 20 ligações à Internet Exchange Point e elevar para 200 o 

número de aplicações «Made in CV» promovendo a inclusão e a igualdade de género. 

Até 2026, ter Parque Tecnológico(PT), no mínimo, 30 inquilinos, 30 Startups, 3 empresas 

exportadoras, 3 Centros de Competências a operar e pelo menos 1 Centro de 

Assemblagem assegurando a inclusão e a igualdade de género. 

Até 2026, aumentar a velocidade da internet até 80MBS, com qualidade e segurança.  

Até 2026, internacionalizar 10 projetos tecnológicos em 15 países com produtos Made-

in-CV assegurando a igualdade de género e a inclusão. 

Programa Transformação da Agricultura 

Objetivos específicos 

Anualmente, aumentar em pelo menos 15 % o VAB do setor agrícola e o rendimento dos 

produtores 

Até 2026, recuperar 6942 hectares de terras degradadas, com boas práticas de 

conservação de solos e água, florestação e reflorestação. 

Aumentar anualmente em 10% o valor dos produtos agropecuários locais no mercado 

turístico no horizonte de 2026 

Assegurar o acesso regular e permanente da população a uma alimentação suficiente, 

segura, saudável e nutritiva, reduzindo a insegurança alimentar em menos de 20% no 

horizonte 2026 

Programa Infraestruturas Modernas e Seguras 

Objetivos específicos 

Cabo Verde Plataforma Financeira  

Objetivos específicos 

Cabo Verde Plataforma da Indústria e do Comércio 

Objetivos específicos 
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Programa Nacional para a Sustentabilidade Energética 

Objetivos específicos 

Até 2026, reduzir o índice de dependência energética em x%, e aumentar para 35% a taxa 

de penetração de energias renováveis na produção de eletricidade; 

Até 2026, abranger 90% das famílias pobres com tarifa social de energia elétrica, 

aumentar para 90% a percentagem da população com acesso primário a combustíveis e 

tecnologias limpas para cocção; 

Até 2026, aumentar em 15 pontos percentuais o índice de intensidade energética do PIB 

Até 2026, reduzir para 17% o nível de perdas no setor elétrico e melhorando os índices 

da qualidade de serviço SAIDI até 23,6 horas e SAIFI até 19,1 minutos por interrupções. 

Até 2026, atingir ¼ do contingente das novas aquisições da frota nacional em veículos 

elétricos. 

Programa Nacional da Ciência 

Objetivos específicos 

Até 2026, aumentar para 1,5% do PIB, o investimento público na investigação científica, 

e para 50% a percentagem de investigadores e docentes universitários em projetos de 

investigação e com publicações científicas em revistas nacionais e internacionais de 

referência 

Até 2026, aumentar para 40% a proficiência em língua inglesa e a internacionalização 

dos estudantes, técnicos, docentes e investigadores. 

Até 2026, aumentar para 40% as certificações realizadas pelos organismos nacionais de 

certificação, 50% o uso das normas do acervo normativo nacional e atingir 30% de 

cobertura das necessidades calibração e 70% de cobertura à demanda de verificação 

metrológica. 

Até 2026 aumentar para 80% a cobertura da demanda de Serviços de Proteção dos 

Direitos de Propriedade Intelectual (DPI), 70% o uso dos DPI e reduzir para 35% o uso 

indevido dos DPI. 

Cabo Verde Plataforma Internacional do Desporto 

Objetivos específicos 

Até 2026, aumentar para 40% (quarenta porcento) a proporção de agentes desportivos 

com competência e especialização, para 90% (noventa porcento) a proporção de entidades 

e organizações privadas do Desporto formalizadas e reduzir para 15% (quinze porcento) 

o nível de inatividade física da população cabo-verdiana 

Até 2026, aumentar para 10 (dez) o número de infraestruturas desportivas de qualidade e 

certificação internacional e atingir 10 (dez) infraestruturas desportivas escolares de 

qualidade nacional 
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Até 2026, elevar para 20 (vinte) o número de eventos desportivos internacionais 

realizados no País, participar em provas africanas em escalões de formação em 3 (três) 

modalidades coletivas e 7 (sete) modalidades individuais 

Até 2026, realizar 4 (quatro) jogos escolares nacionais para o Ensino Secundário, 9 (nove) 

regionais no Ensino Básico e formalizar 90% das Escolas de Iniciação Desportiva (EID’s) 

Programa Habitação, Desenvolvimento Urbano e Gestão do Território 

Objetivos específicos 

Até 2026, reduzir o défice habitacional quantitativo para um valor 21 mil até 2026, 

promovendo uma habitação condigna para todos e a igualdade de género  

Até 2026, reduzir o défice habitacional qualitativo para um valor 36 mil até 2026, 

promovendo uma habitação condigna para todos e a igualdade de género 

Até 2026 atingir 30% dos municípios com Planos Diretores Municipais implementados, 

65% das ZDTIs com Planos de Ordenamento Turístico implementados e 50% das ilhas 

com Planos de Ordenamento da Orla Costeira e do Mar adjacente implementados 

Até 2026 atingir 80% das transações sobre propriedades fundiárias realizadas de forma 

segura a partir do Cadastro Predial (Prédios qualificados em cadastro) e 9 ilhas com 

Sistema de endereços implementadas 

PILAR II .  ESTADO SOCIAL 

Objetivo Estratégico 2  

Promover o desenvolvimento social pelo capital humano, inclusão e 

mobilidade, redução das desigualdades, erradicação da pobreza extrema e 

igualdade de género 

Programa Proteção Social  

Objetivos específicos 

Até 2026, aumentar para 56,8 % a cobertura da Pensão Social a pessoas idosas, vitimas 

de VBG e pessoas com deficiência inscritas no CSU não cobertas pelo Regime 

Contributivo, bem como o acesso ao RSI a 31,1% dos Agregados do CSU. 

Até 2026, assegurar a isenção da taxa moderadora a 16% da população dos grupos I e II 

do CSU, e a 50% destes a cobertura dos serviços sociais de Base a nível da saúde, como 

assistência medicamentosa, próteses e evacuações. 

Até 2026 proporcionar as condições de integração a X % de imigrantes em ambiente de 

multiculturalidade. 

Até 2026, aumentar para 66% a cobertura da população empregada pela segurança Social 

do Regime Contributivo, com alargamento a grupos de difícil cobertura como 

marceneiros e mecânicos, agricultores, pescadores, artesãos, carpinteiros. 
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Até 2026, garantir a proteção e integração no sistema nacional de cuidados a X% das 

Crianças e Adolescentes em Situação de Risco Pessoal e Social e reduzir para 2% o 

Trabalho infantil para Criança com idade Inferior a 15 anos. 

Até 2026, aumentar para 95% a cobertura da cantina escolar e elevar para 40% a cobertura 

de Bolsa de Estudos para jovens dos 18 aos 24 anos que frequentam o ensino superior 

independentemente do Concelho, reforçando a Ação Social Escolar.   

Desenvolvimento do Capital Humano  

Objetivos específicos 

O Desenvolvimento do Capital Humano é o primeiro acelerador do desenvolvimento 

sustentável e deverá, até 2026:  

Promover um sistema formal de educação pré-escolar, garantindo a equidade de género, 

a coesão territorial, o acesso a 95% das crianças na faixa etária dos 4-5 anos, com 

qualidade (garantir que, em média, as crianças à entrada do EB tenham 80% aptidões 

cognitivas, 95% socio emocionais, 80% motoras e 80% de linguagem e comunicação). 

Consolidar a reforma do EB, assegurando 97% de crianças no sistema, o equilíbrio 

de género e a inclusão de crianças com necessidades educativas especiais, e outras 

vulnerabilidades, com capacidade para aprendizagem, devidamente sinalizadas. 

Implementar a Reforma do Ensino Secundário, Via Geral e Via Técnica, garantindo que 

todos os jovens (9º ao 12º ano) adquiram habilidades relevantes para a vida e relevantes 

para as necessidades do mercado de trabalho tendo em conta uma taxa de transição do EB 

de 90%, redução do abandono em, pelo menos, 50 %, aumentar a proporção de jovens do 

ensino secundário que seguem a via técnico para, pelo menos, 15%, aumentar a proporção 

de jovens dos 15 a 24 anos que seguem a via técnico para, pelo menos, 5%, garantir a 

qualidade, a equidade e a relevância do Ensino Secundário para o desenvolvimento do 

país (constantes da agenda 2030). 

Aumentar para 10% e 70% a taxa de participação de jovens de (15-35) e das de mulheres 

em medidas de apoio a qualificação e empregabilidade respetivamente e desenvolver uma 

oferta de formação profissional em linha com as necessidades de mercado de trabalho 

acessível a todos e valorizada.  

Desenvolvimento Integrado da Saúde 

Objetivos específicos 

Até 2026, reduzir a taxa de mortalidade infantil em 10% 

Até 2026, manter a taxa de mortalidade materna em níveis inferiores a  70 /100.000 nados 

vivos,  

Até 2026, reduzir para 10% a proporção de adolescentes (10 -19) que já tiveram pelos 

menos um filho 

Até 2026, manter uma cobertura vacinal ≥ 90%, segundo o calendário vacinal nacional,  
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Até 2026, implementar uma plataforma de partilha de informação em tempo real, 

contribuindo para a melhoria da vigilância e alerta precoce no âmbito de uma “Uma Só 

Saúde”,  

Até 2026, reduzir em 5% o número de óbitos por doenças não transmissíveis via 

promoção de saúde, prevenção, tratamento e reabilitação e  

Até 2026, melhorar os resultados em saúde e bem-estar, através da criação de novos 

mecanismos de resposta, reforço da liderança, governança, quadro legal e institucional, 

incluindo a consolidação da regionalização em saúde e politicas de igualdade de género 

e orientação sexual (LGBTQiA+)  

Até 2026, reforçar as condições para a eliminação de VIH/SIDA, Tuberculose, Paludismo 

e outras doenças transmissíveis com problemas de saúde pública. 

Desenvolvimento da Cultura e das Indústrias Criativas 

Objetivos específicos 

Até 2026, atingir 90% da formalização dos agentes culturais em micro pequenas e médias 

empresas, e que 50% tenha qualificação técnica e profissional;  

Até 2026, atingir um crescimento médio anual de 25% da procura dos ativos culturais 

nacionais;  

Até 2026, atingir um crescimento médio anual de 25% das visitas aos bens culturais e 

patrimoniais, e atingir 90% dos bens patrimoniais preservados 

Igualdade de Género 

Objetivos específicos 

Até 2026, transformar o PNIG no documento de referencia da agenda de género nacional, 

e integrar as ações propostas nos 24 Programas do PEDS II, por forma a garantir uma 

governação efetiva e operacional do Programa do VIII Governo Constitucional da II 

República 

Até 2026 promover a corresponsabilização no cuidado da família através da 

implementação de programas centrados em masculinidades positivas como forma de 

reduzir em  50% a carga de trabalho reprodutivo e integrar as mulheres no processo de 

aceleração do crescimento económico do país. 

Até 2026 promover a corresponsabilização no cuidado da família através da 

implementação de programas centrados em masculinidades positivas como forma de 

reduzir em  50% a carga de trabalho reprodutivo e integrar as mulheres no processo de 

aceleração do crescimento económico do país. 

Incluir na agenda politica nacional, objetivos direcionados a eliminação dos fatores de 

discriminação que afetam a população LGBTIQ através da criação de uma (1) comissão 

especializada para a operacionalização de mecanismos legais e institucionais, até 2026 

Até 2026, reforçar a implementação de ações promotoras de mudanças positivas no 

exercício do poder, nos espaços privados e públicos, através da redução em 50 % dos 
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parceiros que controlam o dinheiro ganho pelas mulheres e em 30% do controlo social 

imposto às mulheres 

Continuar, com base nos preceitos da Lei da Paridade, a promoção do aumento da 

participação de mulheres ao nível de chefias intermédias da administração pública em 

50%, até 2026 

PILAR III. AMBIENTE 

Objetivo Estratégico 3  

Promover a descentralização, o desenvolvimento regional e a 

convergência com coesão territorial, qualidade e sustentabilidade 

urbanas, a sustentabilidade ambiental, a ação climática e a 

resiliência e valorizar a biodiversidade e a geodiversidade 

Programa Água e Saneamento 

Objetivos específicos 

Até 2026, alcançar 100% da população com acesso à água potável de forma segura e 

inclusiva e melhorar a acessibilidade e a qualidade dos serviços. 

Até 2026, alcançar 95% da população com acesso ao sistema de evacuação de águas 

residuais (rede pública de esgotos, fossa séptica e fossa rudimentar) no alojamento, de 

forma segura e inclusiva e melhorar a acessibilidade nos serviços. 

Até 2026, alcançar 92,5% da população com a cobertura do sistema de recolha de resíduos 

Até 2026, alcançar 54% da população (desagregada por sexo) coberta com sistema de 

tratamento dos resíduos 

Programa Ambiente, Biodiversidade e Geodiversidade  

Objetivos específicos 

 

Até 2026, aumentar a superfície terrestre protegida para 18,7% e a superfície marinha 

protegida para 5,8% 

Até 2026, aumentar para 7 os grupos de espécies prioritárias monitorizadas e preservadas 

Até 2026, atingir uma taxa de cobertura de 90% da população com informação 

sismológica e vulcanológica e implementar 80% do plano de conservação e valorização 

da geodiversidade.  

Programa Ação Climática e Resiliência  

Objetivos específicos 

Até 2026, reduzir em 13% as emissões de CO2 e outros GEE em toda a economia; 
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Até 2026, aumentar para 70% a cobertura da população com acesso à informação e alertas 

climáticos.  

 

PILAR IV. SOBERANIA 

Objetivo Estratégico  

Consolidar a soberania nacional, aprofundar a valorização da democracia, 

da Diáspora e do prestígio internacional de Cabo Verde e   promover a 

integração regional e a inserção dinâmica de Cabo Verde no Sistema 

Económico Mundial 

Programa «Diplomacia Cabo-verdiana – Novo paradigma» 

Objetivos específicos 

Consolidar, até 2026, a posição de Cabo Verde como parceiro útil e relevante no Atlântico 

Médio, na promoção e manutenção da paz e segurança e defesa da democracia e dos 

direitos humanos, participando em pelo menos 70% das reuniões estatutárias e ordinárias 

dos organismos regionais, internacionais e outros espaços de parceria considerados 

prioritárias 

Promoção dos interesses económicos e mobilização de recursos externos atingindo uma 

mobilização de 60% do Investimento Direto Estrangeiro para a realização dos planos de 

setores aceleradores como economia azul, economia digital, energias renováveis e 60% 

cobrindo de donativos e créditos concessionais para o financiamento do desenvolvimento 

no âmbito do PEDS II. 

Até 2026, promover as modalidades definidas pelo Governo visando a gestão da dívida 

externa para atingir x%….de moratória,…Y% de reconversão e z….% de perdão. 

Até 2026 reforçar a integração na CEDEAO e na União Africana, nomeadamente através 

da ZLCCA, atingindo 10% das importações e 20% das exportações de bens e serviços 

com proveniência ou destino para o mercado africano. 

Promover as exportações de bens e serviços com base em estratégias e produtos definidos 

como prioritários visando mercados não africanos entre outros a União Europeia, os EUA, 

a CPLP para aumentar em ….% as exportações do País. 

Até 2026, alcançar enquanto SIDS, um aumento em 20% do financiamento do 

desenvolvimento sustentável, assim como o acesso aos mercados e à gestão da divida 

externa 

Até 2026 assegurar a resposta a 95% da demanda de serviços consulares e a participação 

na gestão de 70% dos instrumentos internacionais relativos às migrações. 

Até 2026, aumentar em 70% a participação nas negociações visando a codificação do 

direito internacional. 

 

Programa «Sistema de informação para o desenvolvimento sustentável»  
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Objetivos específicos 

Programa Justiça e Paz Social 

Objetivos específicos 

Até 2026, garantir o acesso à justiça e aos direitos fundamentais a 100% dos cidadãos, 

assegurando a igualdade do género. 

Até 2026, atingir o Rácio de processos julgados/ (Entrados + Transitados) nos Tribunais 

igual a 65% e reduzir os processos pendentes nos tribunais há mais de 3 anos para 20%. 

Até 2026, reduzir os processos pendentes no Ministério Público em 80% e reduzir o 

tempo médio de tramitação processual para 18 meses. 

Até 2026, modernizar 80% os serviços da Polícia Judiciária, dando maior cientificidade 

na investigação criminal. 

Até 2026, atingir uma taxa de reinserção social dos ex-reclusos de 50% e diminuir a taxa 

de reincidência para 25%. 

Até 2026, garantir aos cidadãos o acesso online a 80 % dos serviços do RNI, promovendo 

a igualdade de género.   

Programa Reforço da Segurança Nacional 
 

Objetivos específicos 

 

Até 2026, reduzir para 0.5% o rácio de ocorrência policial por 100.000 habitantes. 

Até 2026, situar abaixo de 5, o índice de mortalidade rodoviária por 100.000Hab. 

Até 2026, reduzir para zero a percentagem de Empresas de Segurança Privada que operam 

ilegalmente 

Até 2026, aumentar para 65% o grau de satisfação da população pelos serviços prestados 

pelos militares 

Até 2026, reduzir em 2% a proporção de ilicitudes na ZEE 

Programa Diáspora cabo-verdiana – Uma Centralidade 

Objetivos específicos 

Até 2026, recensear, mapear, estudar e conhecer o perfil das comunidades cabo-verdianas no 

exterior, produzindo estatísticas oficiais e sua integração no SNE; 

Até 2026, melhorar a governança do país em relação as comunidades cabo-verdianas no exterior 

e adequar a administração pública as demandas da Diáspora, através de reformas legislativas; 

Até 2026, fomentar a integração das comunidades cabo-verdianas no exterior no processo de 

desenvolvimento de Cabo Verde, através de nova geração de políticas públicas e medidas 

legislativas; 
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Até 2026, promover a cultura cabo-verdiana nos países de acolhimento das comunidades cabo-

verdianas, reforçar a sua identidade, integração e inclusão social, através do desenvolvimento de 

programas e projetos específicos; 

Até 2026, fomentar o empoderamento para o desenvolvimento do movimento associativo cabo-

verdiano nas comunidades no exterior, através do reforço do seu papel no país de acolhimento e 

em Cabo Verde; 

Programa Modernização do Estado e da Administração Pública 

Objetivos específicos 

Até 2026 atingir 70% dos utentes satisfeitos com os serviços da Administração Pública, 

garantir a qualidade, a igualdade de género e acesso equitativo em 80% dos Serviços 

Públicos 

Até 2026 implementar 80% dos instrumentos de gestão previsional e integrada dos 

recursos humanos na Administração Publica 

Até 2026 aumentar para 60% a proporção dos Serviços digitais online e para 90% a 

proporção dos Serviços Informatizados 

Até 2026 atingir 80% dos departamentos governamentais com dados no portal de dados 

abertos e 80% dos Serviços Públicos com Sistema Nacional de Gestão documental e 

arquivístico implementado 

Programa Governança e Democracia  


