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WS 4.3 Reformas e Ambiente de Negócios para a Transformação

Evolução das Reformas em Cabo Verde
Cabo Verde encontra-se num processo histórico e dinâmico transformação
e desenvolvimento que passou por vários fases de reformas continuas:
1ª FASE- 1975 – 1989 (ESTADO PROVIDÊNCIA – FORTE), focou as principais
intervenções nas questões de promoção da segurança alimentar, acesso
universal á saúde e educação, tudo isso com vista a dignificação do homem
cabo-verdiano e a construção do novo estado Independente ;
2ª FASE – 1990 – 2000 (ESTADO LIBERAL – MININO) mudanças de regime
no sentido da Liberalização politica e económica , promoção da Democracia
Pluralista, Economia de Mercado e Descentralização.
3ª FASE – 2000 – 2016 (ESTADO REGULADOR – NECESSÁRIO) a
consolidação da democracia, reforço da cidadania, modernização das
instituições, aprofundamento da transparência e a melhoria global de
competitividade do País, com empreendedorismo individual, económico e
social.
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Competitividade do País

• Limite-se a 3-4 pontos por slide
• Utilize imagens, figuras ou gráficos para melhor
demonstrar o seu ponto
• A apresentação não deve ultrapassar 10-12
slides e 10 minutos
• Seguir modelo e formatação deste slide

Principais Constrangimentos ao Negócio
em Cabo Verde

Os Países em vias de desenvolvimento face as realidades:


Baixo rendimento e produção nacional;



Baixa capacidade de poupança nacional;



Baixa capacidade de tributação;



Baixa capacidade de exportação;



Baixa diversificação de economia;



Baixa disponibilidade de ajuda publica ao desenvolvimento (APD)

Devem apostar fortemente numa agenda de reformas politica e económica que promova :



Melhoria no ambiente de negócios, enquanto Estado Facilitador ( eficiente, eficaz e efectivo );



Infra- estruturação;



Investimento directo estrangeiro (IDE), particularmente no sector de industria e serviços com forte
capacidade de aumento de rentabilidade e geração de novos empregos;



Financiamento e apoio ao sector privado através de bancos nacionais de investimentos, de capital de
risco



Apoio a internacionalização , exportação, e inserção mercados globais.



Promoção e apoio ás pequenas e médias que tem maior capacidade de geração de auto-emprego e
novos empregos;



Priorização da criação de novos empregos.



As politicas direccionadas para o desenvolvimento humano que exigem simultaneamente crescimento e
aumento de oportunidades equitativas, lideranças politicas fortemente comprometidas com equidade,
sustentabilidade e mudanças de atitudes



Tanto os Governos como os Mercados podem falhar. Mas geram sinergias quando trabalham em
conjunto. O desenvolvimento implica a todos e não pode ficar entregues apenas aos mercados.

Questionamentos Finais


Que modelo de organização e funcionamento do Estado e quais os caminhos para uma
Descentralização e Desconcentração do Estado no sentido de se promover a aproximação do poder
aos cidadãos, melhorias no desempenho das economias regionais e locais e, benefícios alargados a
toda a população;



Como acelerar o processo de reformas, em especial a simplificação e modernização administrativa
e melhoria do ambiente de negócios de forma a colocar a máquina pública ao serviço do
desenvolvimento;



Quais as prioridades a nível da intervenção da reforma do Estado particularmente a nível do eixo
estratégico de melhoria do ambiente de negócios e os desafios de financiamento do processo de
reforma em curso;



Como garantir a capacitação e qualificação dos Recursos Humanos colocados à disposição do
Estado, da sociedade Cabo-verdiana e das necessidades do Mercado;



Como promover a participação e o empreendedorismo social, individual e económico com vista a
maior inclusão social, crescimento e sustentabilidade do nosso desenvolvimento;



Como edificar as parcerias estratégicas para a implementação das reformas e para o
desenvolvimento económico e social, com mecanismos que permitam o envolvimento e
participação de todos;



Que papel a inovação terá na aceleração do processo da reforma do Estado, integração dos
sistemas, mudanças de paradigmas de organização e funcionamento e, melhoria do ambiente de
negócios;

