
 
 

Termos de Referência  
WS 4.2: Desenvolvimento Inclusivo 

Na última década o crescimento económico de Cabo Verde traduziu-se em avanços significativos no atendimento 
das necessidades básicas da população. O país é agora um dos poucos países africanos que poderá atingir a 
maioria, se não todos, dos Objectivos do Desenvolvimento do Milénio em 2015. No entanto, a redução da pobreza 
continua a um ritmo lento e o desemprego atingiu níveis preocupantes, especialmente entre a população jovem. De 
acordo com os dados mais recentes, a taxa de desemprego jovem em Cabo Verde atingiu 34,5% (na faixa etária 15-
24) e 19,7% (na faixa etária 25-34), para uma média nacional de 16,4%. Além disso, existem ainda disparidades 
regionais no que tange as diferenças de oportunidades de desenvolvimento e perspectivas próprias de cada ilha, 
bem como entre o rural e o urbano.  
 
Neste contexto, a realização da transformação económica é crucial para que o crescimento económico se torne 
mais robusto e os benefícios cheguem a todos os segmentos da população. O crescimento económico deve, então, 
vir a par de medidas diferenciadas e específicas de protecção social, a fim de garantir que todos os cabo-verdianos 
possam participar efectivamente na economia. Alcançar o desenvolvimento inclusivo em Cabo Verde dependerá 
directamente da capacidade do país para desenvolver e mobilizar o seu capital humano, investindo na educação 
efectiva, no reforço das capacidades e nos sistemas de cuidados de saúde, essenciais para aumentar a 
produtividade do trabalho, o rendimento per capita e o bem-estar geral. Tendências económicas recentes sugerem 
ainda que a formação e capacitação devem estar mais integradas com as estratégias de crescimento identificadas, 
de modo a facilitar a criação de emprego decente e em quantidade suficiente. 
 
Sabendo que um ambiente transformador de política social pode desempenhar um papel importante no apoio a uma 
forte transformação económica, alcançando dividendos demográficos, quebrando ciclos de pobreza e mantendo a 
paz e a coesão social, o workshop analisará as questões com ênfase em como garantir o desenvolvimento inclusivo 
num ambiente de transformação socio-económica em Cabo Verde.  
 
O workshop será de natureza estratégica e orientado para a formulação de políticas e estratégias. 
 
Será, também, uma oportunidade para que o país revisite a sua estratégia de política social, com o intuito de 
construir um consenso nacional em torno dos objectivos de desenvolvimento sustentável pós-2015. 
Especificamente, concentrar-se-á na abordagem das seguintes questões: 
 

 Qual tem sido o desempenho de Cabo Verde em relação aos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 

 Quais foram as principais realizações de desenvolvimento social alcançadas na última década 

 Quais são os principais desafios para fazer face à desigualdade, ao género, ao desemprego, e como 
ultrapassá-los 

 Como é que o desenvolvimento dos clusters pode ser utilizado para promover o desenvolvimento social e a 
inclusão (género, regional, urbano/rural, juventude, etc.) 

 Que medidas inovadoras de proteção social podem ser implementadas para promover a inclusão sem 
deixar de assegurar a responsabilidade individual 


