Termos de Referência
Sessão Plenária 1: Os Desafios Emergents para Cabo Verde
No domínio das infraestruturas, da diversificação económica, das reformas institucionais e políticas, do
acesso à educação, do progresso social e da redução da pobreza, bem como da realização dos objetivos
de desenvolvimento do milénio (ODM), Cabo Verde tem conseguido grandes resultados. Um deles, muito
concreto, é a sua graduação da lista das Nações Unidas de países menos avançados, pelo que se tornou
um país de rendimento médio.
Se Cabo Verde fez progressos em várias frentes, também emergiram ou estão emergindo novos desafios.
Mas estamos num mundo "novo", onde já não é suficiente fazer bem. Dois exemplos são elucidativos: a
situação do ensino universitário em Cabo Verde mudou drasticamente pois, da inexistência de
universidades em 2000 hoje Cabo Verde tem mais de dez universidades, sendo desafios críticos questões
de custo, de relevância da educação e da qualidade da formação. Da mesma forma, com a agenda de
reformas, Cabo Verde alcançou o estatuto de um dos dez melhores países reformadores do mundo, o que
aconteceu duas vezes ao longo da última década.
A nova realidade do mundo é que a natureza da economia global e a de Cabo Verde também mudou. O
mundo está mais competitivo e não se pode simplesmente estar a avançar. É necessário progredir mais
rapidamente. Avanços tecnológicos rápidos e da inovação tornaram-se a base para a competitividade
nacional, assim como a existência de um setor privado forte e competitivo tornou-se um dos elementos
centrais da competitividade global de uma nação. Ao mesmo tempo, enquanto economia de rendimento
médio, o acesso de Cabo Verde a financiamento concecional e a ajuda pública diminuíram drasticamente.
É nesse novo ambiente que Cabo Verde deve transformar a sua economia.
O workshop será de natureza estratégica e orientado para a formulação de políticas e estratégias.
Essas novas realidades colocaram novos desafios à agenda de transformação socioeconómica de Cabo
Verde. A sessão plenária pretende identificá-los e analisá-los. Especificamente, esta sessão, através de um
diálogo intermediado, pelo que se propõe que responda às seguintes questões:
1. Quais os nossos maiores desafios na perspetiva de transformação de Cabo Verde
2. Que implicações esses desafios representam para o avanço de Cabo Verde
3. Como passar do nível bom para o nível de excelência

