Discurso do Coordenador do Centro de Políticas Estratégicas – Dr. Manuel Pinheiro









Sua Excia Senhor Presidente da Republica
Sua Excia Senhor Presidente da Assembleia Nacional
S.Excia Senhor Primeiro Ministro
Suas Excias Senhores Membros do Governo
Distintas personalidades nacionais e estrangeiras
Senhoras e Senhores membros do Corpo Diplomático acreditado em Cabo Verde
Ilustres convidados e participantes
Cabo-verdianas e Cabo-verdianos neste momento seguindo ao vivo este evento

Em nome do Núcleo Coordenador do II Fórum Nacional de Transformação Cabo Verde 2030 tenho a elevada honra de
saudar os presentes a este importante evento, agradecendo de forma efusiva terem aceite participar dos nossos trabalhos e
prestarem o seu contributo construtivo para os bons resultados almejados.
Permitam-me, Excelências, saudar e agradecer aos nossos digníssimos convidados estrangeiros de países amigos e
parceiros, para reflectirem connosco sobre o Futuro de Cabo Verde 2030, na caminhada legítima de ser um país de altos
índices de desenvolvimento Humano.
A Realização do II Fórum Nacional de Transformação é o resultado DO TRABALHO de uma vasta equipa integrando:








O Núcleo Coordenador dos trabalhos do Fórum
O Centro de Políticas Estratégicas junto da Chefia do Governo
Representantes do sector privado – Câmaras de Comércio de Barlavento e Sotavento, Câmara de Turismo,
Associação dos Jovens Empresários de Cabo Verde e Organizações da sociedade civil em particular a Plataforma
das ONGs
A UNECA – Comissão Económica das Unidas para a África
A Representação das Nações Unidas em Cabo Verde
Universidades

Para o Fórum foram estabelecidos como objetivos a (i) avaliação da experiência de transformação acumulada na última
década, (ii) a avaliação dos avanços conseguidos no que respeita os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, bem como o
impacto das mudanças climáticas no processo de desenvolvimento de Cabo Verde, (iii) identificação das oportunidades que
se apresentam ao país nos próximos tempos, (iv) buscar e explorar ideias inovadoras e criativas para acelerar a agenda de
transformação; (v) mapear projetos críticos, (vi) delinear o papel dos stakeholders e das instituições-chave, e (vii) estabelecer
uma Agenda de Desenvolvimento para o horizonte 2030.
Para o efeito, a realização deste evento foi antecedida de um vasto conjunto de atividades de que se destacam a realização
de 16 diálogos estratégicos que envolveram mais de 1.500 participantes do país, tanto nas ilhas, como na diáspora, para
além das cerca de 550 presenças nas diferentes sessões de trabalho do Fórum, sendo de se mencionar agricultores,
juventude, operadores económicos nos domínios do comércio, turismo, universitários e especialistas em domínios
importantes, para além de quadros e dirigentes da administração central do Estado, cujos contributos serão refletidos nos
resultados deste Fórum.
Para apoiar as atividades deste Fórum, foram também realizados estudos estratégicos em vários domínios os quais foram
partilhados e avaliados pelos parceiros sociais, muito em particular por ocasião dos referidos diálogos estratégicos, tendo
havido uma forte cooperação recebida das agências e peritos internacionais, de que se destaca, desde o primeiro momento,

o forte engajamento da UNECA – Comissão Económica das Nações Unidas para a África, um dos principais parceiros da
transformação no nosso continente.
O que se propõe não se limita a um fórum. Propõe-se um programa para avaliar a experiência contínua da Agenda para a
Transformação. Propõe-se explorar prospetos para o futuro até 2030, avaliar estratégias e políticas, buscar ideias criativas e
inovadoras para a aceleração da Agenda de Transformação, traçar o papel crucial das instituições chaves e dos parceiros.
Visa-se igualmente criar consensos e uma base social compacta de apoio ao caminho futuro, com o objetivo de fazer com
que Cabo Verde alcance o nível de país de rendimento médio avançado.
Face ao grau de interesse e à grande adesão da sociedade no seu todo, o programa foi objeto de sucessivas adequações.
E conforme o documento em vossas mãos, os trabalhos terão lugar com a:


Sessão de abertura com uma comunicação proferida por Sua Excelência o Senhor Presidente da República;



3 Sessões Plenárias especiais, sendo a primeira de Balanço Estratégico da Transformação por Sua Excelência o
Senhor Primeiro Ministro, seguida a respeitante à integração regional por S. Excia o Senhor … Presidente da
Comissão da CEDEAO e, the last but, certainely, not de least, por S. Excia o Senhor Dr. Carlos Lopes, SecretárioGeral Adjunto das Nações Unidas e Secretário Executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a
África;



21 Workshop que decorrerão em simultâneo, sendo 5 nesta tarde, 6 na manhã do dia 15, 5 na tarde do dia 15, e 5
na manhã do dia 16.

A tarde do dia 16 será dedicada à apresentação da visão partilhada e às principais conclusões do Fórum, bem como ao:


Encerramento por Sua Excelência o Senhor Primeiro Ministro

Pelas 20H00 terá lugar o jantar oficial oferecido por Sua Excelência o Senhor Primeiro Ministro, no Hotel Praia-Mar.
Nos três dias de trabalho o almoço será servido nas instalações da Assembleia Nacional, como momento também de
confraternização e de intercâmbio de ideias sobre o Fórum.
Mais uma vez, sejam bem-vindos ao II Fórum Nacional de Transformação, Cabo Verde 2030.
Muito obrigado!
Bom trabalho!

