Termos de Referência
WS 1.1: Modelo de Crescimento para Cabo Verde
Ao longo da última década e antes da crise económica mundial que começou em 2008, Cabo Verde encontrava-se
entre as economias que mais cresciam no mundo. O resultado é que se tornou um país de rendimento médio baixo,
tendo-se graduado da lista das Nações Unidas dos Países Menos Avançados em 2008. Entre 1995 e 2007, por
exemplo, Cabo Verde foi classificado entre as principais economias de alto crescimento em África; ficou em sexto
lugar no top 17 dos que mais cresceram na África Subsaariana. Porém, e apesar da crise, Cabo Verde continua a
ter um crescimento económico ainda que modesto. As características do seu crescimento tornam notável o seu
percurso. O seu forte desempenho foi bem conseguido. O forte crescimento resultou em melhoria do padrão de vida
da população, colocando o país na via para atingir ou superar todas as metas dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milénio (ODM).
Num contexto mundial altamente incerto com grandes incidências sobre a economia nacional, Cabo Verde precisa
acelerar o seu crescimento económico para alcançar os objetivos de se tornar um país desenvolvido em 2030. Cabo
Verde confronta-se com uma série de novos desafios transformacionais, alguns dos quais derivam do seu próprio
sucesso, enquanto outros emergiram como resultado das conjunturas económicas globais. Embora a pobreza se
tenha reduzido existem ainda muitas pessoas que são pobres. Com a crise a taxa de desemprego aumentou. O
sucesso do turismo é altamente dependente das aleatoriedades do sector. No domínio da exportação de
mercadorias, os produtos da pesca predominam. A capacidade do país para diversificar e fazer crescer rapidamente
a sua economia, sem acesso a financiamento concecional, com a ajuda a diminuir e enorme falta de financiamento,
não está assegurada. O desafio crucial agora é como acelerar a implementação da agenda de transformação, de
construir uma economia mais resiliente, isto é, com crescimento elevado, autossustentável e inclusivo.
É geralmente aceite que o caminho a seguir dependerá da forma como for enfrentado o desafio da educação,
especialmente em termos de relevância e qualidade. Irá também depender da mudança para uma economia
baseada no conhecimento, na produtividade, na eficiência e, sobretudo, na inovação. Estes fatores são cruciais para
garantir uma economia competitiva e de elevado crescimento.
O workshop será de natureza estratégica e orientado para a formulação de políticas e estratégias.
O objetivo da sessão é analisar e procurar novas ideias sobre "que modelo de crescimento para o futuro de Cabo
Verde". Mais especificamente, a sessão abordará as seguintes questões:
1. Quais os desafios que o país deve enfrentar para a construção de um novo modelo de crescimento
baseado no conhecimento, na produtividade, na eficiência e na inovação
2. Quais os desafios para a diversificação da economia e redução da dependência de alguns sectores

