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A Academia “O Futuro do Trabalho e os Empregos do Futuro”, 
realizada na Praia, nos dias 13, 14 e 15 de novembro, foi organi-
zada pelo Programa Emprego, Empregabilidade e Inserção 
– Jov@Emprego, executado pela Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) e pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), sob a liderança do Governo de Cabo 
Verde e inanciado pelo Grão-Ducado do Luxemburgo.

O objetivo principal da Academia sobre o Futuro do Trabalho e 
os Emprego do Futuro, com foco em Cabo Verde, foi de partilhar 
ideias e tendências sobre o futuro do trabalho, de contribuir para 
os desaios mais prementes e discutir soluções sustentáveis.

A Academia contou com 140 participantes desde jovens em-
preendedores, jovens líderes, membros da comunidade universi-
tária (60% jovens, dos quais 52% mulheres), líderes institucionais 
do sector do emprego e da formação proissional, representantes 
de empregadores, trabalhadores e OSCs.

Transmitido em live streaming, o alcance da Academia foi de 
25.000 pessoas. A avaliação global foi muito boa, ficando 
evidenciados os seguintes aspetos:

 • Importância dos temas abordados, com foco no futuro, 
diretamente relacionados com o Trabalho e o Emprego, 
sobretudo na economia digital, economia azul e economia 
verde mas também em outros aspetos importantes pela 
sua transversalidade;

 • Elevada qualidade e relevância do conhecimento transmitido;

 • Partilha de experiências concretas, muito inspiradoras e 
objetivas, para não dizer autênticas, sobretudo quando fala-
mos de Cabo Verde;

 • Total envolvimento das estruturas nacionais responsáveis, 
nomeadamente, o Governo, a Universidade, o sector públi-
co, e, em especial, o Sector do Emprego;

NOTA DE AGRADECIMENTOS
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 • Frutuosa colaboração da OIT e do PNUD, bem como do 
inanciador - o Grão-Ducado do Luxemburgo.

A mesma avaliação relete ainda:

 • A excelente contribuição dos oradores e moderadores (84% 
responderam excelente /boa);

 • Uma fantástica facilitação aliada a uma boa gestão do tempo;

 • O recurso a ferramentas inovadoras (pela plataforma Slido.
com) para uma melhor gestão das intervenções e realização 
das avaliações. A transmissão do evento, em live streaming, 

para TODOS os que não tiveram o privilégio de participar 
diretamente no mesmo bem como as informações forneci-
das através das redes sociais;

 • Uma boa organização e logística do evento.

Aproveitamos esta oportunidade para agradecer o relevante 
contributo dado por todos os conferencistas, painelistas e ao 
facilitador que conduziu os trabalhos da Academia, bem como 
o suporte da FAO, ONUDI, ONU Mulheres e OIT (Dakar, Genebra 
e Uruguai).

Agradecemos ainda o forte apoio e engajamento institucional 
da Direcção Geral do Emprego, Formação Proissional e Estágios 
Proissionais, da Universidade de Cabo Verde, do IEFP e da 
ProEmpresa, ao longo de todo o processo de organização.

Uma referência inal aos JOVENS, a todas as instituições, organiza-
ções de empregadores, de trabalhadores e da sociedade civil, que 
contribuíram grandemente para os bons resultados alcançados.

Dinastela Elias Curado
Coordenadora Nacional do Programa conjunto OIT/PNUD
para o Emprego, Empregabilidade e Inserção – Jov@Emprego
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PREFÁCIO

Estamos em plena transição demográica. E ainda bem.

Mas esta oportunidade não demora para sempre.

A partir de 2030 será o início do im da nossa oportunidade 
demográica e da aceleração do envelhecimento da população.

Não temos todo o tempo do mundo para tornar Cabo Verde 
num país desenvolvido.

Aliás, tempo é o que não temos.

Tornar Cabo Verde num país desenvolvido é criar, todos os dias, 
novas oportunidades e novas oportunidades de emprego para 
todos os jovens e em todas as ilhas de Cabo Verde.

Temos a plena noção em como o mundo e Cabo Verde estão a 
mudar.

Queremos um Cabo Verde mais Disruptivo, mais Democrático, 
mais Digital, que aproveite o seu Dividendo Demográico, verda-
deiramente Diaspórico e Desenvolvido.

O futuro será diferente do presente. Sempre foi assim. A diferença 
é que, agora, é tudo mais rápido.

Falamos, hoje, nomeadamente da inteligência artiicial, da robo-
tização, da internet das coisas, dos dispositivos conectados, do 
5G, da quarta revolução industrial, do blockchain, da tecnologia 
cloud, do digital na educação, do digital na saúde, do digital na 
mobilidade e do digital na segurança.

Esses conceitos estão e continuarão a marcar o futuro.

A economia azul, a economia digital, a transição energética e a 
economia verde gerarão, cada vez mais, empregos dignos para 
os jovens.
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A tecnologia será um grande acelerador do emprego jovem no 
futuro, em todas as áreas.

O rendimento do trabalho varia com a atividade económica.

O emprego e o rendimento determinam, em grande medida, 
níveis de bem-estar e de felicidade.

Em Cabo Verde, os homens dedicam mais tempo ao trabalho 
remunerado do que as mulheres e, durante todos os ciclos da 
vida ativa, os rendimentos do trabalho dos homens são em 
média superiores aos das mulheres.

As desigualdades de rendimento são consequência do acesso 
diferenciado ao mercado de trabalho entre os sexos.

Felizmente, os empregos do futuro deverão privilegiar o mérito, 
reduzir a segregação de género no acesso a determinadas ativi-
dades económicas e sobretudo reduzir ou eliminar as desigual-
dades de rendimento baseadas no género.

O mercado de trabalho é, hoje, cada vez mais exigente e 
competitivo.

Será ainda mais no futuro.

A aposta séria e decidida que devemos fazer deve ser na quali-
icação de excelência dos jovens, hoje, para que possam acom-
panhar e fazer parte da dinâmica do mercado de trabalho de 
futuro e não esperar pela chegada do futuro.

Precisamos de jovens do mundo e no mundo.

O nosso sistema de ensino e de qualiicação proissional tem de 
ser capaz de formar e de formatar essa juventude, preparada e 
testada para esse novo futuro.

Precisamos de um Governo criador de oportunidades.

Aliás, este é o verdadeiro papel de qualquer Governo que se preze.

Estamos a promover um ambiente de negócios favorável, que 
facilite a realocação dos recursos e de mão-de-obra qualiicada.
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Apostamos na qualiicação dos jovens, orientando-os para o 
mercado de futuro, facilitando e dinamizando os investimentos 
privados para beneiciar das dinâmicas do mundo da informação 
e transformação digitais.

A mudança de paradigma deve ser a nossa palavra de ordem.

Temos de saber mudar para acompanharmos os avanços, 
seguindo a tendência global e tornando a nossa economia mais 
competitiva.

A nossa competitividade, hoje, será medida pela qualidade e 
capacidade de fazer diferente em relação aos outros.

Precisamos, pois, de jovens com visão de futuro e altamente 
qualiicados.

É essa visão que alimentará a nossa capacidade de mudar, per-
mitindo ediicar as bases para seguir as novas tendências e os 
novos paradigmas.

E temos de mudar em vários domínios.

A mudança começa em cada um de nós.

Não podemos continuar a formar os jovens para o desemprego.

É nossa obrigação formá-los para o mercado de trabalho e para 
as exigências das empresas e dos empregos de futuro. É nossa 
obrigação continuar a criar novas oportunidades. Todos os dias.

Precisamos de uma nova abordagem para a educação dos 
jovens que passa pela generalização de competências gerais de 
trabalho intelectual, baseado nomeadamente na utilização das 
novas tecnologias de informação e comunicação, respondendo 
ao progressivo domínio das TIC’s no sector produtivo, e nos valo-
res como o mérito, o esforço, a superação e o comprometimento 
com a comunidade e o país.

O Futuro começa Hoje!
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Se começarmos hoje com a mudança de paradigma, apostarmos 
fortemente em adquirir conhecimentos com base nas exigências 
do mercado e nas novas tecnologias e inovação, teremos um 
amanhã altamente promissor.

Cabo Verde tem de crescer 7% ao ano para duplicar o rendimento 
per capita numa década.

Para isso, temos de garantir uma inserção massiva dos jovens 
qualiicados no mercado de trabalho.

Em Cabo Verde, 63 em cada 100 jovens não produzem, ou 
produzem muito abaixo do seu potencial e os jovens são os mais 
excluídos do mercado de trabalho, pois representam metade da 
força de trabalho.

Representam ainda cerca de 3⁄4 dos desempregados e a maioria 
(54%) dos inativos.

Temos ainda 62.000 jovens fora do emprego, fora da educação e 
da formação (NEET) e mais de metade destes (54%) são meninas.

Esta é a realidade crua e nua.

Ao mesmo tempo, representa uma enorme oportunidade!

Vamos colocar os jovens de Cabo Verde ao serviço do país e do 
mundo.

Todos a trabalhar por um mundo melhor, sem limites nem 
fronteiras.

Todos a trabalhar por Cabo Verde.

Olavo Correia

Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças
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A crise do emprego jovem, consideravelmente agravada pela 
crise económica e inanceira mundial, exige atualmente que os 
governos, os empregadores e os trabalhadores façam mais para 
promover, criar e manter empregos dignos e produtivos. Hoje, 
mais de 59 milhões de jovens estão desempregados em todo 
o mundo e mais de 138 milhões trabalham, mas vivem abaixo 
do limiar da pobreza. Estes números reletem um enorme des-
perdício de potencial e uma ameaça à coesão social. Apesar do 
amplo consenso de que é vital investir no emprego dos jovens, 
tanto em termos de quantidade como de qualidade, os esforços 
continuam fragmentados e a um nível baixo.

Além disso, o mundo do trabalho está passando por mudanças 
profundas, impulsionadas por inovações tecnológicas, evolução 
demográica, mudanças climáticas e globalização. Para enfren-
tar estes desaios, a 108ªsessão da Conferência Internacional do 
Trabalho adotou a Declaração do Centenário sobre o Futuro do 
Trabalho.

É uma declaração curta mas essencial que examina os principais 
desaios e oportunidades para o futuro do trabalho: da tecnologia 
às alterações climáticas, da evolução demográica à necessidade 
de novas competências. Neste contexto, a Conferência de-
clara que é imperativo que “defendamos uma nova abordagem 
que coloque as pessoas e o trabalho que realizam no centro das 
políticas económicas e sociais e das práticas empresariais: uma 
agenda centrada nas pessoas para o futuro do trabalho”.

CONTEXTO

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/lang--fr/index.htm
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Em Cabo Verde, as estatísticas do mercado de trabalho (abril de 
2018) mostram que o desemprego é ainda de dois dígitos (12,2%) 
e afeta principalmente os jovens (32,4% na faixa etária 15-24 anos 
e 12,9% na faixa etária 25-34 anos). “Com uma média de 8,5 anos 
de escolaridade (8,0 anos para os homens e 9,1 anos para as 
mulheres), mais de metade dos desempregados concluiu o 
ensino secundário (54,5%), com maior incidência para as 
mulheres (57,1% contra 52,3% para os homens) e 11,7% no ensino 
superior, com maior incidência para as mulheres (14,4% contra 
9,2% para os homens) ” (INE, 2018).

É neste quadro que é organizada a “Academia sobre o Futuro 
do Trabalho e os Empregos do Futuro”, no âmbito do Programa 
de Apoio ao Emprego, Empregabilidade e Inserção dos Jovens, 
sob a liderança do Governo de Cabo Verde, implementado pela 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com inan-
ciamento do Grão-Ducado do Luxemburgo, cujo objetivo é 
melhorar a empregabilidade dos jovens e das mulheres de 15 a 
35 anos por meio da criação de um sistema de apoio à inserção 
proissional, através do emprego assalariado ou auto-emprego e 
da consolidação do sistema de formação proissional e inserção.

O objetivo desta Academia é oferecer aos decisores, técnicos, 
parceiros sociais, mas sobretudo aos jovens, uma oportunida-
de única de examinar e debater os desaios atuais e futuros do 
mundo do trabalho, em particular em Cabo Verde. Especialistas 
com vasta experiência internacional e nacional em políticas de 
emprego jovem, empreendedorismo, economias - digital, verde 
e azul - partilharão as ideias mais recentes sobre estes temas, 
proporcionando aos participantes os conhecimentos necessá-
rios para enfrentar os desaios de um mundo do trabalho em 
constante mudança e evolução, e aprofundar a aprendizagem 
sobre vários temas e perspetivas em áreas especíicas.
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ATO DE ABERTURA

ALOCUÇÃO DO DIRETOR 
DA ORGANIZAÇÃO 
INTERNACIONAL DO 
TRABALHO/DAKAR

Dramane Haidara  

É um verdadeiro prazer para 
mim estar aqui convosco hoje. 
Como sabem, 2019 é um ano 
especial para a OIT, pois cele-
bramos o nosso 100º aniversá-
rio. E esta importante iniciati-
va representa uma excelente 

oportunidade para todos nós 
olharmos para o futuro e tra-
çarmos o rumo para o nosso 
segundo século de existência.

Estamos aqui reunidos num 
quadro de discussão e inter-
câmbio concebido especial-
mente para vocês, os jovens. 
E não podemos falar sobre o 
futuro do trabalho e dos em-
pregos do futuro sem vocês!

DISCURSOS INSTITUCIONAIS
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Sr. Primeiro-Ministro, 
Caros jovens,

Novas forças estão a transformar o mundo do trabalho. As 
transições que isto implica requerem uma ação decisiva. O 
mundo do trabalho está passando por mudanças profundas, 
impulsionado por inovações tecnológicas, mudanças demo-
gráicas, mudanças climáticas e globalização, entre outras.
Existem inúmeras oportunidades para melhorar a qualidade 
da vida proissional, alargar as escolhas, fechar o fosso entre 
os géneros, corrigir os efeitos devastadores das desigualda-
des globais, e muito mais. 

Mas nada disto vai acontecer por si só. Sem uma ação deci-
siva, avançaremos para um mundo de crescente desigualda-
de e incerteza. Os avanços tecnológicos - inteligência artii-
cial, automação e robótica - irão criar novos empregos, mas 
aqueles que perderem seus empregos nesta transição podem 
ser os menos equipados para aproveitar as novas oportu-
nidades. As competências de hoje não corresponderão aos 
empregos de amanhã, e as competências recém-adquiridas 
podem rapidamente tornar-se obsoletas. A ecologização de 
nossas economias - e muito será dito sobre isso durante esta 
Academia - criará milhões de empregos à medida que ado-
tarmos práticas sustentáveis e tecnologias limpas, mas outros 
empregos desaparecerão à medida que os países reduzirem 
suas indústrias intensivas em carbono e recursos.

A mudança demográica 
é igualmente importante. 
Apesar do número crescente 
de jovens em algumas partes 
do mundo e o envelhecimento 
da população em outras pos-
sam pressionar os mercados 
de trabalho e os sistemas de se-
gurança social, estas mudanças 
oferecem novas oportunidades 

para assegurar serviços às pes-
soas e a todos.

Devemos aproveitar as opor-
tunidades oferecidas por 
essas mudanças para criar 
um futuro melhor, para garan-
tir a segurança económica, a 
igualdade de oportunidades 
e a justiça social e, em última 
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instância, para fortalecer o te-
cido socioeconómico das nos-
sas sociedades.

Traçar este novo rumo requer 
uma ação determinada por 
parte dos governos e das orga-
nizações de empregadores e 
de trabalhadores. 

A OIT propõe uma agenda 
centrada nas pessoas para 
o futuro do trabalho que re-
força o contrato social, colo-
cando homens e mulheres e 
o trabalho que realizam no 
centro das políticas econó-
micas e sociais e das práticas 
empresariais. 

Para enfrentar estes desaios 
e comemorar os 100 anos 
desde a criação da OIT, foi 
adotada uma Declaração do 
Centenário para o Futuro do 
Trabalho, na 108ª Sessão da 
Conferência Internacional do 
Trabalho, em 2019.

A Declaração defende uma 
abordagem centrada nas pes-
soas para o futuro do trabalho, 
baseada em três áreas prioritá-
rias de ação:

Aumentar o investimento no 
potencial humano;

Aumentar o investimento em 
instituições de trabalho; 

Aumentar o investimento em 
trabalho decente e sustentável.

Senhoras e Senhores, membros 
do Governo Cabo-verdiano, 
organizações de trabalhado-
res e de empregadores, caros 
convidados.

Esta Academia abordará os 
temas da economia azul, em-
pregos verdes, empreende-
dorismo, competências, novas 
tecnologias e economia digi-
tal. Os jovens terão também a 
oportunidade de partilhar as 
suas aspirações, ideias e sonhos.

Cabo Verde tem todos os trun-
fos para aproveitar as oportu-
nidades oferecidas por um 
mundo de trabalho em mu-
dança e para promover o cres-
cimento económico sustenta-
do, sustentável e partilhado, o 
emprego produtivo e decente 
para os jovens, o verdadeiro 
futuro deste país.

No entanto, o mundo de hoje 
está agora a girar a uma velo-
cidade extraordinária. É, por-
tanto, imperativo agir com ur-
gência para aproveitar estas 
oportunidades e enfrentar o 
desaio de moldar os empre-
gos do futuro. Um futuro que 
já começou, e que exige que as 
decisões certas sejam tomadas 
rapidamente.
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Se tomarmos a decisão errada 
os nossos jovens correm o risco 
de estar num navio a afundar-
-se, de ver os sectores econó-
micos a ruir e as competências 
que têm vindo a desenvolver 
há anos tornarem-se obsole-
tas. Milhões de pessoas, desde 
jornalistas a taxistas e analistas 
inanceiros, se encontram ago-
ra nesta posição. Se a decisão 
tomada for a certa, os nossos 
jovens tornar-se-ão os mestres 
de amanhã.

Saibam que a OIT vos acompa-
nhará por este caminho e que 
esta importante iniciativa é 

apenas um passo para um 
futuro de trabalho em que os 
jovens de Cabo Verde realiza-
rão os seus sonhos e ambições.

Os meus sinceros agradeci-
mentos aos Mandantes de 
Cabo Verde, ao Grão-Ducado 
do Luxemburgo, à nossa agên-
cia irmã, o PNUD, assim como a 
toda a equipa do projecto Jov@
emprego pelo trabalho realiza-
do na organização desta im-
portante iniciativa.

Muito obrigado!
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ALOCUÇÃO DA 
COORDENADORA 
RESIDENTE DAS NAÇÕES 
UNIDAS EM CABO VERDE

Ana Graça

Começo por saudar a pre-
sença de todos na primeira 
Academia Internacional so-
bre o Futuro do Trabalho e os 
Empregos do Futuro, que se 
realiza na comemoração do 
centenário da OIT e que é espe-
cialmente dedicada ao futuro, 
tendo como principais desti-
natários os jovens.

Gostaria de congratular-me 
em primeiro lugar com o 
Governo de Cabo Verde por 
esta louvável iniciativa prove-
niente da boa parceria e de um 
bom trabalho conjunto com 
a Organização Internacional 
do Trabalho e com o PNUD 
através do programa conjunto 
sobre emprego, empregabili-
dade e inserção, também co-
nhecido como Jov@Emprego 
e que tem sido apoiado des-
de o primeiro momento pelo 
Grão-Ducado do Luxemburgo.
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Os temas desta Academia (a economia digital, a economia 
verde e a economia azul) são, sem dúvida, temas centrais 
para o desenvolvimento sustentável tal como deinido pela 
agenda 20/30. Entramos naquela que é considerada a quarta 
revolução industrial, cujas proporções preveem ter impacto 
na nossa forma de estar, de viver e no modo como nos re-
lacionamos nos lugares mais distantes e mais remotos do 
planeta.

A inovação, as novas aplicações, as novas tecnologias estão 
agora a criar empregos que não poderiam ter sido imagina-
dos apenas alguns anos atrás. Surgem novas formas de pro-
dução, soluções móveis, computação na nuvem, análise de 
dados que abrem portas e novas oportunidades, bem como 
desaios.

Nas palavras de Klaus Schwab, 
a quarta revolução industrial 
atingiu uma fase que vai trans-
formar fundamentalmente a 
forma como vivemos, traba-
lhamos e como nos relacio-
namos. Trata-se de uma mu-
dança de paradigma e não 
apenas de mais uma etapa de 
desenvolvimento tecnológico. 

É natural haver alguma apreen-
são perante a rapidez dos 

avanços tecnológicos, mas é 
sabido também, historica-
mente, que o progresso ao ní-
vel da inovação da tecnologia 
tem levado sempre gradual-
mente ao aumento da pro-
dutividade e dos padrões de 
vida. A par dessa importante 
transformação económica e 
social, a humanidade continua 
a consumir mais recursos do 
que o planeta pode produzir 
de forma sustentável.

É importante garantir a qualidade de vida para todos, sem 
agravar a degradação ambiental e sem comprometer as ne-
cessidades das gerações futuras em matéria de recursos 
naturais. É necessário assegurar os equilíbrios para uma 
transição para uma sociedade responsável, que valoriza a 
natureza e as pessoas, com uma economia sustentável, emprego 
digno, equidade social, proteção e gestão do ambiente.
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Enquanto país arquipelágico, 
as potencialidades de Cabo 
Verde no âmbito da economia 
azul, da economia verde e 
da economia digital são in-
comensuráveis, podendo ser, 
sem dúvidas, consideradas as 
grandes alavancas para o cres-
cimento económico, o desen-
volvimento social inclusivo e 
a redução das desigualdades. 
As políticas públicas devem 
continuar a potenciar essas 
oportunidades, colocando o 
indivíduo, e em particular os 
jovens, no centro de toda a 
mudança. É também incontor-
nável o papel das universidades 
e das instituições de formação 
em relação à sociedade e ao 
futuro, investindo na pesquisa 

e na oferta de qualiicação pro-
fissional capaz de responder 
à mudança de paradigma de 
novos empregos e desta forma 
contribuir também para a mu-
dança ambiental e social que 
nos interpela a todos. 

Esses temas e esses assuntos 
irão ser debatidos aqui ao 
longo dos próximos dois dias e 
contribuir desta maneira para 
também aprofundar o discurso 
e a relexão sobre o alcançar os 
objetivos do desenvolvimento 
sustentável que implicam tam-
bém a relação entre o trabalho 
e a sociedade, e o desaio de 
criar o emprego digno para to-
dos, que é um imperativo glo-
bal e também um imperativo 
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e uma prioridade em Cabo 
Verde. Permitam-me só, an-
tes de terminar, dirigir uma 
palavra aos jovens, que são 
os principais agentes de mu-
dança e beneiciários desta 
Academia, fazendo votos para-
que o acesso ao conhecimento, 
à partilha de experiências e de 
boas práticas entre os partici-
pantes sirvam para fomentar 
mais e novas ideias, sinergias e 
melhor alicerçar o futuro, con-
cretizar projetos e responder 
às ambições e aspirações de 
todos os jovens. 

Uma vez mais, os meus agra-
decimentos a todos os parcei-
ros aqui presentes e termino 
ressaltando que não pode 
haver, efetivamente, desen-
volvimento sustentável sem o 
envolvimento ativo dos jovens 
e sem a criação de oportu-
nidades para que estes pos-
sam libertar o seu potencial 
na íntegra. As Nações Unidas 
continuarão a acompanhar o 
Governo de Cabo Verde e os 
seus parceiros neste importante 
objetivo. 
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ALOCUÇÃO DA 
ENCARREGADA DE 
NEGÓCIOS DA EMBAIXADA 
DO GRÃO-DUCADO DO 
LUXEMBURGO

Angèle da Cruz

Permitam que comece o meu 
discurso por agradecer o apoio 
e a parceria de Sua Excelência 
o Primeiro-Ministro de Cabo 
Verde e do seu Governo para 
a realização desta Academia, 
hoje representados por Sua 
Excelência o Secretário de 
Estado Adjunto do Ministro do 
Estado, cuja presença muito nos 
lisonja e a quem agradecemos 
por vir abrir esta Academia. 

Em segundo lugar, gostaria 
de agradecer e saudar a par-
ticipação de setenta jovens 
cabo-verdianos que aceita-
ram o desaio de poder aju-
dar o país a reletir sobre o 
futuro do trabalho digno em 
Cabo Verde. Felicito-vos tam-
bém por terem sabido agar-
rar a oportunidade de dedicar 
três dias a ouvir e a aprender 
com uma série de peritos da 
economia azul, da economia 

verde e da economia digi-
tal. Espero sinceramente que 
desfrutem de cada momento 
e que possam ajudar-se uns 
aos outros a construir um país 
melhor para todos os cabo-
-verdianos. Em terceiro lugar, 
gostaria de estender uma 
palavra de apreço à equipa 
da Organização Internacional 
do Trabalho e do Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, pela organiza-
ção deste importante momen-
to de debate e de inovação 
relativamente ao emprego 
em Cabo Verde.

O Luxemburgo tem orgulho 
em ser um dos principais 
contribuidores da ajuda pú-
blica para o desenvolvimento 
de Cabo Verde e de dedicar 
a maior parte dessa ajuda a 
questões ligadas ao emprego 
e empregabilidade. Enquanto 
país amigo e parceiro, procu-
ramos apoiar Cabo Verde a 
ultrapassar o que este iden-
tiica como sendo um dos 
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principais desaios para o de-
senvolvimento do país, seja 
através de programas de reforço 
de capacidades institucionais e 
humanas, seja através de uma 
consequente ajuda orçamen-
tal sectorial que Luxemburgo 

espera ajudar a melhorar a in-
serção laboral em Cabo Verde 
e a proliferação de trabalhos 
dignos, formais e que contri-
buam para a previdência 
social e para o Tesouro.

Cabo Verde posiciona-se como um país do futuro, quer ser 
hub aéreo, marítimo, digital e um ponto de encontro no 
Atlântico Médio para mulheres e homens de negócios e para 
turistas que procuram sol e praia ou que querem conhecer as 
montanhas. Como tornar isso em realidade?

Imagino que o país deva come-
çar por oferecer um maior nú-
mero de serviços de qualidade 
facilmente acessíveis. Uma vez 
que esta Academia se destina 
aos jovens, como irão vocês, 
os jovens de Cabo Verde, pro-
videnciar isso? Como querem 
contribuir para que a econo-
mia azul ou a economia verde 
se tornem um dos motores da 
economia destas ilhas? Não 
o farão certamente sozinhos 
nem se dedicando da mesma 
forma às mesmas atividades 
económicas que os vossos 
avós. Como irão aproveitar a 
digitalização ao vosso favor? 
Como podem os jovens de 
um pequeno estado insular 
oferecer hoje serviços de ama-
nhã para um mercado global? 

Eu não tenho resposta a essas 
perguntas, mas estou certa 
que cada participante e ora-
dor desta Academia poderá 
contribuir para uma resposta. 
Estou certa que nada se re-
solverá de hoje até sexta-feira, 
mas espero que soluções sus-
tentáveis do futuro cabo-ver-
diano tenham também a sua 
génese nesses três dias. 

Espero que esses princípios de 
respostas possam ser inclusivos, 
possam também ter em conta 
a realidade de hoje. O que pre-
cisa mudar e como se poderá 
incluir toda gente nesta mudan-
ça? Como contribuir para que os 
menos qualiicados e mais vul-
neráveis tenham também em-
pregos do futuro no futuro? 

Deixo-vos com essas questões, desejando a todos uma excelente 
Academia.
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ALOCUÇÃO DO 
SECRETÁRIO DE ESTADO 
ADJUNTO DO MINISTRO 
DE ESTADO DE CABO VERDE

Carlos Monteiro

Foi com muito gosto que aceitei 
vir aqui representar o senhor 
Primeiro-Ministro, embora me 
tenha sido comunicado às oito 
horas que deveria estar cá para 
fazer essa abertura, mas sendo 
um tema interessante, sendo 
um tema particularmente 
importante para o futuro da 
nossa juventude, queria fazer a 
minha intervenção na abertura 
desta Academia, deixando 
alguns tópicos ou notas para 
relexão, devidamente enqua-
drados pelo último relatório 
da comissão global da OIT, que 
analisou a questão do futuro do 
trabalho para a juventude, 
sobretudo, e também deixar, 
de certa forma, uma nota de 
desmistiicação daquilo que 
começa por parecer para a 
nossa juventude um bicho de 
sete cabeças, que é como será 

o futuro do trabalho, que futuro 
para eles no emprego.

O futuro para os jovens não 
é um bicho de sete cabeças. 
Estamos a tratar de temas 
como inteligência artiicial 
competências digitais, e que-
ro começar a minha interven-
ção por dizer que a diferença 
no futuro vai continuar a ser 
feita por uma coisa única no 
mundo, que é a inteligência 
humana. O fator humano e 
as capacidades humanas vão 
continuar a fazer a diferença 
no futuro também no merca-
do de trabalho

Eu gostaria de realçar alguns 
aspetos presentes no relatório 
da OIT, que vão ao encontro 
da questão humana, ou seja, a 
própria OIT propõe uma agen-
da para o futuro do trabalho 
baseada no homem, basea-
da na dignidade da pessoa 
humana. É uma agenda que 
tem três eixos, como já foi aqui 
referenciado. 
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Temos que aumentar o inves-
timento nas capacidades das 
pessoas, a formação contínua. 
Promover o futuro do trabalho 
vai nos exigir que disponibili-
zemos sempre aos trabalha-
dores uma formação contínua, 
não só aos jovens que entram 
no mercado de trabalho, mas 
também aos que já estão no 
mercado de trabalho há mui-
tos anos. Uma questão funda-
mental, que também é referida 
no relatório, vai ser a capacida-
de que cada governo terá em 
melhorar as políticas, investir 
em políticas que ajudem os 
trabalhadores a passarem por 
essa fase de transição, porque a 
questão central aqui é esta fase 
de transição que nós estamos 
a viver e que vai se acelerar no 
futuro muito próximo. 

Como é que os governos vão 
reforçar as suas políticas, onde 
é que vão investir recursos 
para ajudar as pessoas a atra-
vessarem essa fase de transi-
ção, a já dita quarta revolução 
industrial? 

Temos que, nessa transição, 
para além do que já referi, re-
forçar as capacidades de for-
mação contínua, que terá de 
ser feito respeitando também 
a equidade de género e, so-
bretudo, conseguir garantir a 
proteção social universal, des-
de o início até ao im da vida 
laboral, e depois o período da 
reforma.  

Em algumas regiões do glo-
bo há uma crescente popu-
lação juvenil, que exerce uma 
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forte pressão sobre o mer-
cado de trabalho, mas tam-
bém temos várias partes do 
globo com uma população 
muito envelhecida, que irá 
exercer forte pressão sobre os 
sistemas de proteção social.  

Nós temos que encontrar o 
equilíbrio, de que políticas re-
forçar, sempre tendo em con-
ta de que deve ser um direito 
assegurar a todas as pessoas 
a proteção social. 

Outro eixo que deve ser reforçado e que os governos devem 
ter em atenção é o investimento das instituições do trabalho. 
Os governos, a nível mundial, devem investir na tentativa de 
estabelecer um sistema universal de garantia do trabalho. 
Isso, como é óbvio, requer também um reforço de multilate-
ralismo nas opções, nas soluções que nós vamos encontrar 
para termos um futuro no mercado de trabalho muito mais 
justo e equitativo. Temos de conseguir assegurar a represen-
tação coletiva dos trabalhadores e também dos empregado-
res, em tudo aquilo que são discussões para estabelecer polí-
ticas públicas para o sector do trabalho. Temos de conseguir 
garantir o melhor manejo das tecnologias ligadas ao trabalho, 
sempre para garantir o trabalho decente.

Qualquer eixo no relatório da OIT leva à necessidade de 
garantia dos direitos aos trabalhadores e ao trabalho decente, 
por isso é que a agenda é baseada na dignidade da pessoa 
humana.

Todas essas notas aqui realça-
das levam-nos àquilo que te-
rão de ser as recomendações 
que sairão desta Academia, re-
comendações das ações que 
deveremos ter, que terão de 
ser acompanhadas de medi-
das urgentes.

Eu queria terminar voltando 

ao aspeto inicial mencionado 

na minha intervenção. Ainda 

há 15 dias, no Parlamento 

Infantojuvenil em São Vicente, 

os professores foram de certa 

forma “atacados pelos alunos” 

que disseram que as aulas já 

não eram interessantes e que 

era preciso haver outros desa-

ios, saírem das salas de aula, 
conhecerem outras realidades. 

Tal observação dos estudan-

tes leva-me a deixar uma nota 
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de relexão para os trabalhos 
desta Academia. O mercado 

de trabalho vai exigir de cada 

um de nós uma constante 

capacidade de nos adaptar 

às mudanças, devemos ter 

ferramentas para o desenvolvi-

mento da criatividade, a capa-

cidade de encontrar soluções 

e de aplicá-las. Aqueles jovens 

com quem me encontrei em 

São Vicente já haviam perce-

bido que o futuro exige mu-

dança, outras soluções e não o 

tradicional recebimento de 

conhecimentos, tratados ou 

adquiridos por outros, que 

não são suficientes para a 

preparação do jovem para o 

futuro.

O mercado de trabalho vai exigir de cada um de nós constante 
resiliência e capacidade de nos adaptarmos às mudanças e 
é isso que nós temos que começar a transmitir aos nossos 
alunos, às nossas crianças, que devem desenvolver, com as 
ferramentas que lhes damos, a capacidade de resolver 
problemas, de encontrar soluções e de aplicá-las. É preciso 
uma alteração no método tradicional de ensino.

Os estudantes já perceberam 
isso e esperam que saiam 
daqui propostas de mudan-
ças, embora esta seja uma 
Academia muito centrada 
na questão laboral, mas a 
questão laboral está intrinse-
camente ligada à educação, 
ao sistema de educação que 
nós temos, que irá preparar 
os jovens para o futuro. É no 
sistema de educação que nós 
temos de nos focar para dar-
mos aos jovens as ferramentas 
úteis e necessárias para o mer-
cado de trabalho no futuro.

O futuro para os jovens no 
mercado de trabalho não é 
um bicho de sete cabeças. Se 
continuamos a educar os jo-
vens, transmitindo-lhes conhe-
cimentos para competir com 
aquilo que são competências 
que o robô pode desempe-
nhar no futuro, eles vão falhar, 
porque ninguém vai desem-
penhar o trabalho melhor que 
o robô. Nós temos de investir 
nas competências humanas e 
são as competências humanas 
que devem ser a base de tudo 
isso que se vai discutir durante 
esta Academia.
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ATO DE ENCERRAMENTO

ALOCUÇÃO DO VICE-
PRIMEIRO-MINISTRO E 
MINISTRO DAS FINANÇAS 

Olavo Correia

O mundo está a mudar. Hoje 
nós falamos da quarta revo-
lução industrial, falamos do 
intech, do blockchain, do di-
gital, da desmaterialização, da 
tecnologia cloud e falamos 
do 5G. O futuro do mundo, 
nos próximos tempos, vai ser 
sobretudo ancorado na tec-
nologia, na inovação e na cria-
tividade. Esse é um contex-
to incontornável. Nós temos 
que preparar os nossos jovens 
para este novo contexto e para 
este novo enquadramento. E 
nós temos de ser, em primei-
ro lugar, disruptivos, procurar 

inovar, ser diferentes, marcar a 
diferença, procurar ser sempre 
os melhores e fazer tudo com 
amor e com qualidade, por-
que, se continuarmos a fazer 
a mesma coisa, não consegui-
remos mudar o país no senti-
do que todos nós queremos. 
Mas também o país vive hoje 
um processo de dividendo 
demográico. Temos cada vez 
mais jovens e nós temos de 
aproveitar esta oportunidade 
para qualiicar essa juventude 
e dar-lhe os instrumentos para 
que se aproveitem as oportu-
nidades. Mas também vive-
mos um contexto de um país 
que é diaspórico. Eu penso 
que, com o digital e utilizando 
a nossa diáspora, Cabo Verde 
deixa de ser um país periférico 
para ser um país central na es-
cala do mundo. 
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Quando digo central, signiica 
estar dentro de um contexto 
de oportunidades ilimitadas, 
e nós temos que preparar a 
nossa comunidade, o nosso 
país, para esse novo contexto. 
Utilizarmos o digital para colo-
carmos Cabo Verde no centro 
e não continuarmos a ser pe-
riféricos e utilizar a nossa diás-
pora para que possamos fazer 
de Cabo Verde uma grande 
Nação, utilizando todas as 
competências que temos, não 
só no território, nas ilhas, mas 
em todo o mundo e em todos 
os continentes. 

Vivemos um tempo em que o 
país tem uma visão. Nós que-
remos fazer de Cabo Verde um 
país-plataforma. Um país-pla-
taforma no domínio inancei-
ro, no turismo, nos transportes, 
mas também no domínio in-
dustrial. E, para fazermos tudo 
isto, temos de ter gente prepa-
rada e qualiicada, e jovens. 

Vivemos num mundo hoje 
sem limites nem fronteiras. O 
mundo é hoje cada vez mais 
plano e isso coloca novas exi-
gências em relação a cada 
um de nós, porque a com-
petência hoje não é apenas 
territorial, ela é global, mun-
dial e para ambicionarmos 
um país desenvolvido e para 

ambicionarmos ter uma vida 
melhor, nós mesmos temos 
de nos ombrear com os me-
lhores na escala do mundo. 

As empresas hoje, para serem 
competitivas, podem estar 
em Cabo Verde, mas têm de 
estar munidas de instrumen-
tos, de competências, as me-
lhores que existem à escala 
do mundo. São pontos muito 
importantes. Hoje o escritó-
rio vai deixar de ter impor-
tância. Nós podemos prestar 
serviços em qualquer parte 
do mundo e o trabalho não 
vai ser o mesmo para a vida 
inteira. Temos de ter capaci-
dade para nos adaptarmos 
a cada momento. Trabalhar 
em Cabo Verde, fora de Cabo 
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Verde e passar ao trabalho 
em casa. Eu vim de uma ins-
tituição, o Banco Central, em 
que as pessoas na altura, e 
também agora, sentem-se 
orgulhosas porque começa-
ram no banco e vão terminar 
a carreira no banco. A vida é 
muito mais do que o banco, 
é muito mais do que gover-
no, é muito mais do que uma 
empresa. Para termos as com-
petências todas, temos de ter 
um percurso, uma curva de 
experiência que possa abran-
ger vários sectores da ativida-
de económica. Vivemos num 
mundo em que a tecnologia 
e as competências tecnoló-
gicas ganham importância e, 
estando num mundo plano, 

as competências linguísticas 
também são indispensáveis, 
assim como a cultura e a ati-
tude. E aqui nós temos dois 
conceitos que são relevantes: 
um tem a ver com as pessoas 
e com a nossa capacidade 
de qualiicarmos as pessoas, 
incentivarmos os talentos, 
mas também a coniança em 
como isso é possível e termos 
uma cultura que esteja ali-
nhada com aquilo que são os 
desaios do futuro. 

Todo o nosso sistema educativo, 
de lideranças e de comunicação 
tem de dar sinais corretos e as-
sertivos em relação àquilo que 
tem que ser o caminho. O ca-
minho tem de ser de auto-res-
ponsabilização de cada um de 
nós, procurarmos ser criativos 
lá onde podemos ser úteis para 
a comunidade. Valorizar as 
proissões, mas sobretudo es-
tar alinhado com aquilo que é 
o futuro, e o futuro vai ser cada 
vez menos burocrático. Vamos 
ter inteligência artiicial, robô, 
todo o sistema de gestão do 
big data, para fazer as rotinas. 
Ainda ontem estive numa reu-
nião com toda nossa equipe 
relacionada a ambientes de 
negócios, registos, notariado, 
a intervenção dos notários nos 
processos, conservadores. 



Eu disse-lhes que tudo o que 
os notários ou os conservado-
res fazem, uma máquina pode 
fazer; tudo o que as polícias 
fazem para certiicar que a fo-
tograia está correta ou não, 
se é real ou não, as máquinas 
até fazem melhor do que os 
polícias, então vamos ter que 
deixar tudo aquilo que é roti-
na, que é futuro, reservado às 
máquinas, aos robôs, e as pes-
soas têm que estar com tem-
po disponível para criar valor, 
para inovar e também para 
serem felizes. Precisamos do 
tempo para sermos felizes e é 
importante que consigamos 
poupar tempo com as rotinas.  

Temos um serviço 7 sobre 7, 
24 sobre 24, todo ano. Com a 
velocidade que o mundo hoje 
requer de nós, só podemos 
prover esses serviços pela via 
do digital e desmaterializar. 
Não há outro caminho. Quanto 
mais intervenção humana ti-
vermos pelo caminho, menor 
é a transparência, maior é a 
burocracia, menores são os re-
sultados. Então o futuro é de 
menos rotina, de criação de 
valor, inovação, criatividade e 
foco também na felicidade, 
que é importante para todos 
nós, pois no inal do dia todos 
nós estamos à procura de ser-
mos felizes, servir aos outros e 
servir a nós mesmos. 

Cabo Verde tem de apostar na 
educação, na sua juventude. 
Nós temos um povo que é ge-
neroso, uma juventude que é 
generosa, que quer trabalhar, 
empreender, inovar. Vimos aqui 
mulheres com ideias extraor-
dinárias, mas que precisam de 
um melhor ecossistema, de 
melhor ambiente de negócios 
e de incentivos concretos e as-
sertivos para que possam fazer 
mais e melhor por Cabo Verde. 
É preciso mudar o sistema 
educativo em Cabo Verde, ali-
nhado com os desaios da mo-
dernidade. Precisamos duma 
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atitude que seja condizen-
te com a nossa ambição em 
termos de fazermos de Cabo 
Verde um país desenvolvido. 
Tudo isto está ao nosso alcan-
ce e nós temos de coniar na 
juventude cabo-verdiana e em 
como nós temos oportunida-
des em Cabo Verde, na econo-
mia azul, na economia verde, 
nas tecnologias, no sistema 
inanceiro, no turismo e nos 
mais diversos sectores da ati-
vidade económica. Temos de 
coniar em como temos uma 
diáspora em todos os cantos 
do mundo, uma diáspora ge-
nerosa. Temos de coniar em 
como temos uma comunida-
de internacional que olha para 
Cabo Verde com enorme cari-
nho. Temos parceiros aqui pre-
sentes, Luxemburgo, Banco 
Mundial, Nações Unidas, in-
vestidores privados. Todos par-
ceiros olham para Cabo Verde 
com enorme carinho, todos 
têm um carinho especial por 
Cabo Verde. Todos, e fazem 
tudo todos os dias, para que 
possamos ter um país melhor. 

Igualmente temos gente aqui 
em Cabo Verde que empreen-
de, que inova, que trabalha, 
que se esforça e que não está 
na “crista da onda”, mas que 
todos os dias dá o seu máximo, 

o seu melhor para que possa-
mos ter um país desenvolvido. 
A juventude cabo-verdiana 
tem que coniar, em primeiro 
lugar, em si própria e coniar 
em Cabo Verde. Tem de con-
iar em como juntos seremos 
capazes de mudar aquilo que 
tem que ser mudado. Mudar 
o sistema educativo, melhorar 
o ambiente de negócios, criar 
um sistema para apoiarmos 
os jovens que tenham ideias, 
que são talentos, que querem 
colocar esse talento ao serviço 
de Cabo Verde e merecem o 
nosso incentivo. O Estado não 
faz; o Estado tem de ajudar a 
fazer acontecer. Quem faz são 
os talentos. Os talentos são as 
pessoas. E as pessoas estão 
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nas ilhas e nas localidades. Nós 
temos de ter um sistema que 
olhe para o país desta forma. 
Não que o Estado não seja im-
portante, ser ministro não seja 
importante, ser empregado de 
limpeza não seja importante, 
mas os títulos só têm uma uti-
lidade, são para servir. E servir 
signiica trabalhar para mudar 
a vida das pessoas, a vida dos 
jovens. Um jovem que não tem 
formação hoje, que tenha for-
mação amanhã; que não tem 
emprego hoje, tenha emprego 
amanhã; que tem um projeto 
que não está sendo inanciado 
e que amanhã seja inanciado 
e crie oportunidade para ele e 
para os outros da sua comuni-
dade, da sua ilha e do seu país. 
É isso que temos de fazer, com 
trabalho, com dedicação, com 
perseverança, com persistên-
cia e com resiliência. Temos 
tudo para fazer de Cabo Verde 
um país desenvolvido, pensan-
do nas pessoas em primeiro 

lugar, pensando nas pessoas 
em último lugar. O desenvol-
vimento, independentemente 
do conteúdo tecnológico, é 
feito pelas pessoas e para as 
pessoas. Em última circuns-
tância, estamos aqui para ser-
vir às pessoas, para fazer com 
que cada uma tenha uma vida 
feliz e possa viver do suor dos 
seus esforços.

Quero parabenizar o trabalho 
feito, a conferência, os temas 
abordados, as conclusões e 
desaiar os jovens a continua-
rem disruptivos, “fora da caixa”, 
exigentes, críticos, mas que te-
nham ideias, que as apresen-
tem, que sejam persistentes 
e resilientes, não desistam na 
primeira diiculdade, não de-
sistam na primeira burocracia 
artiicial, não desistam perante 
contratempos. 

Persistam sempre, até ao im, 
porque este mundo é para os 
fortes, não é para os fracos. 
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Precisamos de uma juventude 
preparada para ser forte, resi-
liente, ter ideias, e nós estamos 
aqui para garantir as condi-
ções para que as ideias 

possam ser transformadas em 
ações concretas, para que a 
vida dos jovens possa ser 
mudada. 

Nós podemos ter falta de empregos em Cabo Verde, e temos, 
mas não temos falta de oportunidades. As oportunidades 
existem no turismo, na cultura, na indústria, nas tecnologias, 
no sistema inanceiro, em todos os sectores da atividade 
económica. Precisamos de ter um ecossistema preparado 
para dar aos jovens ferramentas para que possam aproveitar 
as oportunidades, educando-os, formando-os e criando con-
dições para que possam desenvolver projetos empresariais 
em todas as ilhas de Cabo Verde. 

Quero deixar esta nota de con-
iança. Coniança em Cabo 
Verde, mas reconhecendo que 
temos desaios para serem 
superados e serem vencidos. 
Quando está um gato à fren-
te não podemos dizer que 
é um cão, é um gato. Temos 
que olhar para os desaios de 

frente e trabalhar para vencê-
-los com noção de responsa-
bilidade, e vamos todos juntos 
trabalhar para criarmos um 
ambiente que seja pró-inova-
ção, pró-empresa, pró-investi-
mento, pró-talento para que 
os talentos cabo-verdianos 
no país e na diáspora possam 
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empreender, possam inovar, 
porque só assim é que o país 
poderá conseguir trilhar os ca-
minhos de desenvolvimento. 

Nós podemos falar, mas o que 
faz a diferença é a ação, a deci-
são, a inovação e a criatividade. 
Tudo isso tem de estar ao ser-
viço do estudo e dos talentos, 
e estar ao serviço dos talentos 
é estar ao serviço das pessoas 
e dos jovens. 

O desaio que eu lanço para to-
dos que estão na esfera públi-
ca, na sociedade civil e no sec-
tor privado é que trabalhemos 
juntos em equipa, alinhados, 
porque o país é um só, as ilhas 
são as ilhas, os jovens são os 
mesmos e estamos a trabalhar 

todos com apoio da comuni-
dade internacional, da coope-
ração internacional, para ser-
virmos as pessoas. E as pessoas 
que temos em Cabo Verde são 
as mesmas, os jovens são os 
mesmos, os empresários são 
os mesmos e todos nós es-
tamos a trabalhar para servir 
melhor as pessoas e os cabo-
-verdianos. Trabalhemos em 
parceria com o quadro de ali-
nhamento que o país vai mu-
dar e temos todas as condi-
ções para fazer de Cabo Verde 
um país desenvolvido. 
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Cabo Verde é um país que está em transição demográica, 
tecnológica, energética, digital, do informal para formal. 
Cabo Verde é um país que está num processo de reformas no 
sector portuário, aeroportuário, transportes aéreos e maríti-
mos, tecnológico. Cabo Verde é um país emergente. Está a 
crescer acima de 5%, mas tem de crescer mais, que isto não 
chega.

Também não estou satisfeito. 
Temos e podemos crescer 
mais com o trabalho, com 
toda essa juventude a em-
preender, a inovar e a produ-
zir, a exportar e a criar valor. 
Se assim for, todos nós estare-
mos a contribuir para que te-
nhamos um país melhor e não 
tenham dúvida que iremos 
fazer de Cabo Verde um país 
desenvolvido.

Passo a agradecer a presen-
ça de todos os participantes 
que estiveram aqui e que es-
tiveram também a participar 
via Internet e online. Estamos 
hoje num mundo que está 
conectado e interconectado, 
e que haja mais conexão. Que 
haja mais porque é bom que 
continuemos a debater, a dia-
logar, a partilhar voz e a criar 
uma cultura de país e uma 
cultura de Nação. Não há aqui 
imposição. Ninguém é mais 
importante que o outro, e nin-
guém tem o dever e o privilé-
gio de fazer-se difícil, porque 

tem uma função que aparen-
temente pode ser importante. 
A função é uma oportunida-
de para servir. Se alguém tem 
uma função e não estiver a 
servir, a função não serve para 
nada. Ela apenas servirá para 
entregar um cartão-de-visita. 
Eu quero ver no inal do meu 
mandato, enquanto governan-
te, projetos de jovens cabo-
-verdianos de sucesso. Jovens 
que expandiram seu negócio, 
que estão aumentar empre-
gos criados nas suas empre-
sas, que estejam a inovar, a 
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produzir, a exportar, porque 
só assim estarei a contribuir 
para que a vida desse jovem e 
de mais jovens de Cabo Verde 
possa mudar. A minha obriga-
ção, para além de estatísticas, 
é trabalhar para mudar a vida 
das pessoas e particularmente 
a dos jovens cabo-verdianos. 

Estamos muito engajados e 
com muita energia, muito 
dedicados e, com o contribu-
to de todos, seremos muitos 
e seremos capazes de vencer 
todos os desaios que temos 
pela frente. Não são poucos 
mas eu termino aqui. Os pro-
blemas nunca acabam, jovens. 
Termina um, começa outro na 

manhã seguinte. Nós é que te-
mos de ser mais fortes todos 
os dias para que possamos 
vencê-los. Os problemas não 
acabam e não vamos esperar 
que acabem, mas nós é que 
temos que estar preparados 
para vencer todos os desaios 
que nos vão aparecer pela 
frente, e vamos ser capazes de 
os vencer e de fazer de Cabo 
Verde um país desenvolvido, 
onde todos possam viver do 
suor do seu esforço, em dig-
nidade, onde todos possam 
ser felizes. Sejam coniantes! 
Vamos todos trabalhar para 
que todos nós, acima de tudo, 
sejamos felizes. 
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RECOMENDAÇÕES DA CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DO TRABALHO – 2019

APRESENTAÇÃO DE  
ANITA AMORIM

Chefe da unidade de parcerias 
emergentes e especiais da 
OIT/Genebra 

A minha alocução é sobre o fu-
turo do trabalho, a Conferência 
Internacional do Trabalho e 
a Declaração do Centenário. 
Farei um pequeno histórico 
e mencionarei a importância 
desta Declaração para a coo-
peração regional, inter-regio-
nal, sul-sul e triangular.

A Organização Internacional 
do Trabalho, a OIT, comple-
tou 100 anos. Já é um pou-
co idosa, embora dê grande 

importância aos jovens. A par-
tir da discussão no Relatório 
da nossa Comissão Global, a 
prioridade centra-se na ju-
ventude, na capacitação das 
pessoas,  nos empregos ver-
des, na questão de género, na 
digitalização na economia e 
na instrução no local de tra-
balho decente e sustentável.  
Tendo em conta aspetos como 
sistema eicaz de aprendizado, 
o trabalho decente, que é a 
base de tudo, a inclusão dos 
jovens no mercado de trabalho, a 
proteção social, a revitalização 
da representação coletiva e o 
diálogo social, com destaque 
para a igualdade de género 

DIA 1
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e combate a outras discrimi-
nações múltiplas, como de 
raça e descapacidades, valori-
zando políticas de inclusão, o 
Relatório da OIT frisa que o ser 
humano deve estar no centro, 
people-centric, ou seja, tudo 
que se faz deve ser centrado 
no ser humano.

Igualmente é uma marca des-
te Relatório a preocupação 
com as mudanças no equilíbrio 
geopolítico, que dão um acen-
to forte na questão da coope-
ração sul-sul e triangular. Em 
Buenos Aires, em 2019, num 
dos lançamentos do Relatório 
do Futuro do Trabalho, duran-
te um grande evento ministe-
rial das Nações Unidas, Rebeca 
Grynspan, uma das comissá-
rias do Relatório, veio airmar 
a importância das coopera-
ções sub-regionais. Estando 
nós aqui em África, é impor-
tante pensar em cooperações, 

por exemplo, entre os PALOP, 
ou mesmo entre os países da 
CPLP, que podem ter efeitos 
relevantes. 

O facto de estarmos num es-
paço com uma língua comum 
pode ser um facilitador de coo-
perações, ainal, como já disse 
Fernando Pessoa, a pátria é a 
língua. As dimensões regio-
nais, sub-regionais, linguísticas 
e culturais são também men-
cionadas nesse Relatório. 
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Um dos aspetos também mui-
to importante do Relatório 
prende-se à questão das mu-
danças climáticas, ao meio 
ambiente. A juventude tem 
muito a dizer sobre isso, haja 
vista a greve das sextas-feiras 
pelo clima, a conscientização 
dos jovens, que, com uma 
mentalidade diferente, ao in-
vés de buscar um guia pronto, 
preferem criar suas soluções. 

O acordo de Paris, no ano de 
2015, foi um ponto funda-
mental e histórico na diplo-
macia multilateral e isso foi 
integrado na agenda 20/30.  
É extremamente importante a 
temática dessa Academia, que 
lida muito com a questão de 
empregos verdes e empregos 

azuis, a economia verde e a 
economia azul. 

O Relatório também con-
cluiu que deveríamos ter um 
novo contrato social na OIT. 
A Comissão do Futuro do 
Trabalho pensou que a cons-
trução desse novo caminho re-
quer uma ação comprometi-
da por parte dos governos, das 
organizações empregadoras e 
dos trabalhadores e da socie-
dade civil. A OIT tem a beleza 
de trazer junto os parceiros so-
ciais, o que nem sempre ocor-
re com outras organizações 
das Nações Unidas. Isso é um 
“plus” que podemos comparti-
lhar com todos, inclusivamen-
te com esta Academia.

É um orgulho para a Organização Internacional do Trabalho 
comemorar seu centenário, mas imagino que pelo mundo 
também é um orgulho poder acolher uma organização que 
há 100 anos está a cuidar dos direitos dos trabalhadores. Por 
isso, alguns dos elementos desta Declaração reconhecem as 
mudanças transformacionais no mundo, apelam para uma 
abordagem centrada no ser humano e reairmam o mandato 
de justiça social, a importância do multilateralismo e forne-
cem orientações para prioridades e programas da OIT, sendo 
um apelo crucial da OIT para com os seus Estados-Membros.
Essas mudanças transformadoras são impulsionadas por 
inovações tecnológicas, demográicas, mudanças climáticas 
e a globalização e requerem, segundo a OIT, medidas urgen-
tes, pois, para combater a pobreza, a exclusão e a discrimina-
ção, o trabalho infantil, o trabalho escravo, o desemprego de 
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jovens, as desigualdades, só para mencionar algumas das 
catástrofes, realmente precisamos de medidas urgentes, isso 
sem contar toda a questão climática, que é uma bomba-re-
lógio. Creio ter sido a primeira vez que vi tão claramente 
numa declaração da OIT a urgência quanto às questões am-
bientais, portando eu acho que é importante agir em 
consequência.

A Declaração do Centenário da 
OIT surge em 2015, no quadro 
da celebração dos 100 anos da 
OIT lançada pelo diretor Guy 
Rider. É criada também a par-
tir de uma série de diálogos 
nacionais, regionais e sub-re-
gionais, entre 2016 e 2017, e 
pela Comissão Global que fez 

o Relatório sobre o Futuro do 
Trabalho. Esse material foi para 
a Conferência Internacional 
do Trabalho, sendo então ne-
gociado em forma tripartida 
(empregadores, trabalhadores 
e governo) e discutido cada 
elemento que foi adotado nes-
sa Conferência do Centenário.  
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Há três prioridades de ação 
baseadas no enfoque no ser 
humano: aumentar o investi-
mento nas capacidades das 
pessoas (Academias como 
as que estamos a fazer agora 
são muito importantes, mas 
a multiplicação desse tipo de 
eventos e a ligação a outras 
academias e outros cursos e 
formações é essencial);  a se-
gunda prioridade relaciona-
-se com a necessidade de se 
aumentar o investimento nas 
instituições de trabalho; a ter-
ceira visa o aumento do inves-
timento no trabalho decente 
e sustentável, para homens e 
mulheres. Estas prioridades 
asseguram uma transição jus-
ta para o futuro do trabalho, 
aproveitando o potencial do 
progresso tecnológico e do 
crescimento da produtividade. 

Há pouco ouvimos uma relexão 
quanto ao facto de que os robôs 
irão substituir o trabalho dos se-
res humanos. Por um lado, te-
mos de tomar muito cuidado 
com a perda de emprego que 
a digitalização e a robotização 
podem trazer. Por outro, temos 
que aproveitar as facilidades do 
mundo digital, tirando partido 
dele, como anúncios no Twitter, 
nas redes etc.

Outra questão também mui-
to importante é a transição 
de enfoque da vida inteira e 
que vai até as pessoas idosas. 
A chamada de silver economy, 

que é um fenómeno que ocor-
re sobretudo em certos países 
europeus e na China, onde 
vive uma população mais ve-
lha, que também tem de se 
integrar, de ter uma transição 
e pode aprender, além de 
transmitir, provavelmente em 
discussões relacionadas ao 
interesse dos trabalhadores 
e na liberdade de associação 
coletiva. 

O tema da negociação coleti-
va, da liberdade de associação 
é fundamental. Temos sem-
pre que ter em mente que 
são princípios fundamentais, 
que não podemos abrir mão, 
assim como a igualdade de 
oportunidades para pessoas 
com deiciência e em situa-
ções vulneráveis. 

Também se faz necessário 
reforçar a administração e a 
inspeção de trabalho, porque 
assim nós podemos veriicar si-
tuações de trabalho, erradicar 
o trabalho infantil e o traba-
lho forçado, promover a tran-
sição da economia informal 
para a formal e alguns princí-
pios prioritários de ação como 
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estabelecimento, promoção, 
ratiicação e  supervisão das 
normas internacionais, ratiica-
ção das normas fundamentais 
da OIT, proteção social, reforço 
das capacidades dos mecanis-
mos de diálogo social.

A cooperação sul-sul e trian-
gular também é uma medi-
da urgente mencionada na 
Declaração do Centenário, 
ou seja, é urgente o compar-
tilhamento de boas práticas 
entre os países do sul com o 
apoio do norte, como é o caso 
desta Academia, em que o 
Luxemburgo está apoiando. 
Temos aqui um ótimo exem-
plo de cooperação triangular. 

Existem apelos para os 
Estados-Membros garanti-
rem que todas as pessoas 

beneiciem da evolução do 
mundo através da igualdade, 
proteção social e treinos, ga-
rantir a proteção adequada 
dos trabalhadores, além da 
promoção do crescimento 
económico inclusivo, sustentá-
vel, pleno e digno. 

Resume-se rapidamente a 
Declaração do Centenário na 
importância da questão cli-
mática que condiz muito com 
o facto de estarmos a falar da 
economia verde e economia 
azul, no coração marítimo do 
Atlântico, em Cabo Verde.

Termino lembrando que a OIT 
deve prosseguir no seu segun-
do século o seu vigor implacá-
vel do seu mandato de justiça 
social. 
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O FUTURO É AGORA! O IMPACTO DA 
TECNOLOGIA NO TRABALHO E NA PRODUÇÃO

APRESENTAÇÃO DE  
RUI GRILO 

Diretor para o sector de  
educação da Microsoft para 
Europa Ocidental 

Venho partilhar um pouco 
daquilo que é a minha visão 
sobre o futuro. Hoje vai ser 
passado amanhã. É impor-
tante reletir sobre tudo estar 
sempre a mudar muito rápi-
do, mas espero não vos trazer 
algo que não seja diretamente 
relevante para aquilo que é a 
vossa realidade, porque hoje 
em dia estamos cada vez mais 
dispostos a tendências glo-
bais. Em todos os territórios 
do mundo, de Cabo Verde ou 
da Finlândia, aquilo que está 

a acontecer vai tocar a todos 
nós de uma forma ou de outra, 
e se nós conseguirmos com-
preender o que está a acon-
tecer poderemos tirar partido 
em vez de sermos vítimas dos 
custos e das diiculdades que 
qualquer transformação traz 
sempre. Por isso vos convido 
a começar a olhar um boca-
dinho para trás e perceber de 
onde é que nós partimos. 

Se viajarmos no tempo um 
pouco mais do que um século, 
veremos a transformação do 
século XIX numa fotograia de 
Nova Iorque, em uma esquina 
bem conhecida, em que acon-
teceu uma transformação in-
crível, de carros puxados por 
animais a automóveis. Para 
as pessoas que passaram por 

ECONOMIA DIGITAL
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esta transformação isto pare-
ceu-lhes brutal, uma transfor-
mação do seu modo de vida. 
Contudo, nós sobrevivemos. 
Passamos por uma grande 
transformação industrial com 
automação, em que a nossa 
capacidade humana foi au-
mentada pela capacidade das 
máquinas e a força humana 
substituída pela força das má-
quinas, na agricultura, na in-
dústria, na produção de bens 
e serviços. 

Depois de uma primeira vaga 
de industrialização, passamos 
para uma segunda, chamada 
de automação. Os processos 
complexos foram divididos 
em partes, automatizados, e o 
número de pessoas foi reduzi-
do pelos processos. O que era 
tipicamente humano, como 
o cálculo, foi totalmente des-
localizado para máquinas de 
calcular, para os computado-
res. Passamos a ter uma rede 

mundial de computadores 
para colocar a informação em 
tempo real, e aí começaram a 
acontecer coisas interessantes. 
Nesses últimos 20 anos, pen-
so que vivemos uma nova era, 
tornaram-se acessíveis tecnolo-
gias como banda larga móvel, 
wi-i, etc. Isto signiica que nós 
tomamos como garantido que 
onde formos teremos acesso, 
através de um telemóvel, com-
putador ou tablet, à informa-
ção de que precisamos. 

Queria alertar que, se nós pe-
garmos na utilização das tec-
nologias, como se ela tivesse 
um im em si própria, estare-
mos a icar muito aquém da-
quilo que podemos fazer, por-
que aquilo que está à nossa 
frente é uma época de trans-
formação profunda. É uma 
transformação que se faz sen-
tir nos negócios. Por exemplo, 
a empresa que movimenta o 
transporte do maior número 
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de  passageiros no mundo, a 
Uber, não tem um único carro 
na sua propriedade; a Netlix é 
a maior distribuidora de con-
teúdos no mundo e não tem 
uma única sala de cinema; o 
Facebook tem grande impor-
tância na disseminação de 
informação, inclusivamente 
com implicação nos sistemas 
democráticos no mundo, mas 
não produz qualquer conteú-
do; o Skype não tem nenhuma 
estrutura de tecnologia, mas 
serve mais minutos de comu-
nicação do que qualquer em-
presa de telecomunicação; o 
Airbnb consegue ter o maior 
número de camas disponíveis 
no mundo, sem ser o dono de 
nenhuma delas. Isso é algo 
que não seria possível sem a 
tecnologia e sem a informa-
ção. Também do lado do co-
nhecimento, se nós olharmos 

para o que acontece hoje, 
se qualquer um de vocês ti-
ver uma paixão por qualquer 
tema, o que não vos falta é o 
acesso à informação. Isso é um 
dado que nós hoje podemos 
dar como adquirido mas, se 
pensarmos, há pouco tempo, 
no início dos anos 90, eu esta-
va a fazer a minha licenciatura 
e tinha uma paixão pela teoria 
das complexidades, pelas teo-
rias do caos e da ligação que 
isso poderia ter com a gestão 
das organizações, e tinha de 
andar pelos terminais de li-
vrarias com uma pessoa que 
tivesse paciência para fazer 
uma pesquisa sobre esses as-
suntos para encomendar livros 
que vinham de Inglaterra, dos 
Estados Unidos e que demora-
vam meses para chegar, para 
que ainal eu tivesse acesso 
a dois ou três livros sobre um 
tema. Hoje em dia, se qualquer 
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de vocês quiser ter informação 
sobre um tema, sobre com-
plexidade, sobre computação 
quântica, tem não só informa-
ção disponível, como dispo-
nível de forma audiovisual e 
tem até cursos, com certiica-
ção. Isso dá uma liberdade tão 
grande a cada um de nós para 
ir atrás das nossas paixões, 
para aprender aquilo que que-
remos aprender, para fazer di-
ferença no mundo que está à 
volta, ou só por satisfação pes-
soal de querer aprender sobre 
um tema que nos apaixona. 
Não há precedentes na histó-
ria humana. Mas há também 
implicações naquilo que é a 
nossa vida proissional, porque 
da mesma forma que muitas 
proissões do passado entra-
ram em crise, também muitas 
proissões atuais têm riscos de 
automação.

Eu distinguiria dois níveis de 
automação. Há um relatório da 

OCDE de 2013 que indica que 
dos cerca de 46% dos empre-
gos nos países da OCDE, 14% 
têm um alto risco e 32% têm 
algum risco de transformação. 
Isso resulta de automação de 
processos, de deslocalização, 
de que tudo quanto é trabalho 
de rotina pode estar em risco 
por poder ser feito de uma for-
ma automatizada.

Exemplo disso é o que ocor-
re com o número de pessoas 
que fazem o check in ma-
nual num aeroporto, enquan-
to qualquer um de nós pode 
agarrar no telemóvel e fazer o 
check in eletrónico. Quantos 
trabalhos, quantas pessoas a 
menos é que são necessárias 
nos aeroportos, porque algo se 
automatizou, se desinterme-
diou um trabalho em que era 
necessário um toque humano 
anteriormente?
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Tudo aquilo que tem uma 
componente de rotina, em 
que para cada condição há 
uma resposta padrão, mais 
cedo ou mais tarde qualquer 
máquina poderá vir a fazer. 
Isso tem um impacto sobretu-
do para quem está a entrar no 
mercado de trabalho, aqueles 
que têm menos experiência. 
O que diferencia a nossa ca-
pacidade de empregabilida-
de enquanto ser humano é o 
nosso conhecimento humano, 
o nosso bom senso, o nosso 
discernimento, a nossa criativi-
dade. Tudo aquilo que nos faz 

humanos e que as máquinas, 
por mais avançadas que seja a 
inteligência artiicial, não con-
seguem fazer, é aquilo que 
depende da nossa consciência 
humana, a nossa capacidade 
de empatia com os outros. 

É importante perceber que 
não há nada mais importante 
em cada um de vocês do que 
a vossa história única, as vossas 
paixões únicas, a vossa moti-
vação para seguir em frente. 
Isso é algo que nenhuma má-
quina tem e, embora correndo 
o risco de fazer uma previsão 
arrojada, nunca nenhuma má-
quina vai ter. O que nos torna 
humanos são a motivação, a 
empatia, as emoções e a capa-
cidade de fazer ligações “fora 
da caixa” entre coisas diferen-
tes, que nos leva a ter ideias de 
negócio que podem construir 
caminhos. 

A grande pergunta é se os em-
pregos que têm mais rotina 
têm mais risco de desapare-
cer e qual é exatamente o ní-
vel de risco. Será que a função 
de motorista de táxis está em 
risco de desaparecer? Será que 
as lojas físicas com pessoas a 
atender-nos estarão em risco? 
Há várias respostas para isso. 

Um relatório de MIT 
(Massachusetts Institute of 
Technology) de 2013 concorda 
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com a OCDE, o que é bom, 
porque os relatórios foram do 
mesmo ano e dizem que qua-
se metade dos trabalhos dos 
EUA estão em risco de compu-
tadorização, mas aquilo que se 
torna mais premente aqui é 
perceber de que forma e em 
quantas vagas é que isso acon-
tece. Na primeira vaga, em 
2016, a Foxconn, que é a em-
presa na China que produz te-
lemóveis da Apple, Samsung 
ou de outros fabricantes e 
também computadores, subs-
tituiu nada menos que 60 mil 
trabalhadores por robôs e isso 
é uma automatização direta. 
Nós podemos imaginar que a 
substituição faz sentido, pois é 
um trabalho físico que consiste 
em se agarrar a algo de um sí-
tio e levar para outro. Podemos 
programar um robô para o 
fazer com sensores certos; é 
um problema de engenharia, 
mas será que isso consegue 
substituir todo um processo? 
A Amazon achou que sim. No 
Canadá, substituíram todos os 
trabalhadores no armazém da 
Amazon por robôs. Eles mo-
vimentam as existências dos 
estoques, vão buscar às pra-
teleiras aquilo que as pessoas 
encomendam, de forma a 
automatizar de forma total o 
processo que passa entre cada 

um de nós fazer um clique e 
fazer uma encomenda, até ver 
um bem concreto que é pos-
to nos correios para chegar às 
nossas casas. Isso signiica até 
que ponto é possível chegar-
mos na automatização, mes-
mo de tarefas físicas. Contudo, 
existe aqui uma componente 
humana. É preciso obviamen-
te haver neste caso supervisão 
humana. Naturalmente que 
cada uma dessas máquinas 
não pode ser programada da 
forma convencional. Aqueles 
que programam um compu-
tador costumavam fazer um 
conjunto de instruções lógicas. 
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Recebemos uma variável. Se 
essa variável cumprir uma de-
terminada condição, executa-se 
uma instrução; se cumprir ou-
tra, executa-se outra instrução, 
e qualquer programa de com-
putador convencional, por mais 
complexo que seja, não passa 
disso. São condições lógicas 
que veriicam uma determina-
da condição e executam uma 
determinada ação. Por exem-
plo, às vezes achamos que as 
máquinas são muito estúpidas 
(ou costumavam ser), porque 
o que está em causa agora é 
que nós estamos a passar para 
a fase seguinte, em que nós 

não estamos a programar de 
forma convencional, estamos 
a utilizar a aprendizagem da 
máquina, a inteligência arti-
icial, para que, com base nas 
circunstâncias com múltiplas 
variáveis, a máquina consi-
ga perceber qual é o grau de 
ação que tem melhor ou pior 
resultado. 

Uma das áreas onde isso está 
a acontecer é a condução au-
tónoma. É impossível fazer 
um programa que respon-
da à complexidade de con-
duzir numa estrada. Não há 
nenhum programa, por mais 
completo que seja, que possa 
dizer se estiver um peão a 3 
graus de distância, com uma 
velocidade x em uma direção 
y... É impossível! 

Como então é possível que 
tenhamos carros de condu-
ção autónoma como o que 
vemos em vídeos na Internet? 
Há máquinas que identiicam 
tudo o que passa à sua volta 
através do algoritmo de apren-
dizagem automática, através 
de simulações, em primeiro 
lugar, para não pôr as pessoas 
em risco, através de muitos da-
dos reais de casos conduzidos 
por pessoas humanas, através 
desses algoritmos cria-se um 
modelo cognitivo em que a 
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máquina percebe o que é con-
duzir e percebe como é que 
o pode fazer corretamente. 
Quando temos um carro em 
que ninguém o programa para 
se acontecer uma determina-
da condição, haver uma deter-
minada resposta, é a própria 
máquina que faz este processo 
de aprendizagem automatica-
mente através de muitas horas 
de experiências e erros.

Tomemos o exemplo dos jogos. 
Nos anos 90, Garry Kasparov 
foi derrotado pela primeira vez 
por um computador. O com-
putador que o venceu foi pro-
gramado e tinha aprendido as 
regras do xadrez. Mais tarde 
houve outro jogo, o go, que é 
ainda mais complicado, por-
que tem mais grau de liberda-
de. Pensava-se ser impossível 
que um computador conse-
guisse ganhar um ser huma-
no a jogar go. A forma como 
se programou o computador 
conseguiu fazê-lo ganhar o 
campeão mundial desse jogo 
de tabuleiro. Utilizou-se a não 
programação, a calma de se 
jogar com base zero, sem ne-
nhuma indicação estratégica. 
O que resultou foi o compu-
tador criar estratégicas que 
nenhum ser humano tenha al-
guma vez pensado, porque ele 

jogou com si próprio tantas ve-
zes que descobriu quais eram 
os caminhos para o sucesso, 
sem uma limitação humana 
que nós temos, como memó-
ria ou tempo para estarmos a 
jogar um determinado jogo.

Nós precisamos de perceber, 
quando estamos confrontados 
com a inteligência artiicial, 
que ela não é só pegarmos 
num telemóvel e dizer “Olá, 
Joana, liga à minha mãe!”. O 
que interessa não é só saber 
que a inteligência artiicial 
existe. Saber que podemos fa-
zer perguntas à máquina e ela 
responder como uma pessoa 
é apenas o primeiro degrau, o 
de termos consciência de que 
ela existe. Existem pelo menos 
mais três degraus a seguir. O 
segundo degrau consiste em 
nós percebermos exatamente 
o que é a inteligência artiicial 
e o que ela consegue fazer ou 
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não hoje. É essencial que to-
dos vocês estejam nesse de-
grau. Todos precisam perceber 
aquilo que é a capacidade da 
inteligência artiicial e onde 
ela pode ser aplicada (ou não 
pode ser aplicada) hoje em dia.

É muito fácil, por exemplo, 
transformar todas as institui-
ções que têm listas inindá-
veis de perguntas e respostas 
(Frequently Ask Questions), 

agarrando numa lista de per-
guntas e respostas e carre-
gando no serviço cognitivo. E 
depois treinando esse serviço 
cognitivo, fazendo perguntas, 
vendo as respostas, ainando, 
criamos em duas horas, se 
não se tiver prática (foi o tem-
po que eu durei para fazer o 
primeiro), podemos criar um 
bote que podemos integrar 
no chat de times de Skype, 
em que a pessoa faz pergun-
tas e obtém respostas que es-
tão baseadas neste sistema de 
perguntas e respostas. Assim 
estaremos a chegar ao terceiro 
nível de interação com a inte-
ligência artiicial, que é o de 
customizar um algoritmo que 
já foi criado, um modelo cog-
nitivo prévio, e nós estarmos 
a dar-lhe informação, a trei-
ná-lo-para ter o resultado que 
queremos. É algo que é muito 

menos complicado do que 
pode parecer.

O quarto degrau é a capacida-
de de programar algoritmos, 
para criarmos desde o zero, 
como o trabalho que está sen-
do feito para a condução autó-
noma. O convite que vos deixo 
é que se apaixonem pela inte-
ligência artiicial o suiciente 
para, pelo menos, chegarem 
ao degrau 2 e perceberem 
exatamente o que é preciso 
fazer hoje. Alguns de vós co-
mecem a experimentar o de-
grau 3. Comecem a ver vídeos 
disponíveis gratuitamente na 
Internet. Há vários vídeos da 
Amazon, da Microsoft Ofice, 
que também tem serviços 
cognitivos, em que é possível 
fazer coisas como estas que 
eu vos descrevi, como criar um 
bote automático com base 
numa interface muito simples. 
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A criatividade é o que nos 
torna intrinsecamente huma-
nos. A música de um piano 
é o resultado do trabalho ou 
inspiração de um pianista ou 
compositor humano. Contudo, 
a Emily Howell não teve um 
dia particularmente triste para 
compor uma melodia triste. 
Emily Howell é um algoritmo. 
Há um canal no Youtube em 
que se pode vê-la a criar, onde 
se mostra como que é possí-
vel mesmo trabalhos musicais 
serem criados por inteligência 
artiicial. É possível que alguns 
êxitos pops possam ter sido 
criados por algoritmos desses 
géneros. Esse é um exemplo 
de áreas que até agora eram 
exclusivamente humanas e 
onde as máquinas podem co-
meçar a estar presentes. Outra 
área, por exemplo, é a da advo-
cacia. Os Estados Unidos têm 
um modelo jurídico muito di-
ferente do germânico, e por 
isso o precedente é crítico. Os 
escritórios de advogados pre-
cisavam ter muitos estagiários 

para pesquisarem o que eram 
decisões anteriores e encon-
trarem aquilo que era mais re-
levante para um caso concre-
to. Os algoritmos, que não só 
pesquisam mas também per-
cebem as palavras nos contex-
tos, o sentido da palavra onde 
ela está e que lhes dá signiica-
do, permitem hoje em dia au-
tomatizar grande parte desse 
processo. É uma aplicação que 
não é do amanhã, é de hoje.

Há uma série de proissões 
que não existiam há dez anos 
e que têm muito interesse, 
deste o desenvolvimento de 
aplicações, a gestão de social 

midia, o data scientist, enge-
nheiros para carros de condu-
ção autónoma, especialistas 
de auto computer. Ninguém 
precisa ter um super compu-
tador hoje em dia, quando os 
super computadores estão 
disponíveis através da inter-
face web. Basta chegarmos 
lá e pormos a fazer o que nós 
precisamos.   
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A pergunta essencial é o que temos que fazer para preparar 
as próximas gerações para o sucesso, ou melhor, a geração 
atual também. A primeira parte desta resposta tem a ver com 
a educação e com o aumento da educação superior, formal e 
informal. A educação formal continua a ter um papel crucial, 
mas há cada vez mais educação informal, como os exemplos 
que já mencionei, que podem ajudar mais rapidamente con-
seguir informação concreta para um determinado projeto.
Não vamos insistir em modelos que já estão esgotados. O 
que é chave para se chegar onde se deseja é perceber qual 
é o mapa, qual é a nossa paixão, como é que podemos tor-
nar estas transformações e como é que podemos trazê-las 
em nosso benefício. Para isso, a educação é essencial assim 
como a capacidade de nos posicionarmos nas redes e de 
tirar partido disso.

Todos nós somos capazes de 
usar os telemóveis, fazer post 
no Facebook e fazer like na 
rede social. Contudo, será que 
é isso a competência que nós 
precisamos? Preocupa-me 
bastante o facto de, se nós 
olharmos para a escola de 100 
anos atrás e para a escola de 
hoje em dia, tirando a exis-
tência de um projetor ou um 
computador em sala de aula, 
haver poucas coisas que te-
nham realmente mudado. Se 

nós precisamos de criar novas 
competências tecnológicas, 
temos que começar a criá-las 
nas escolas, as quais não po-
dem pressupor que as crian-
ças e os jovens aprendem a 
utilizar a tecnologia lá fora, 
porque a tecnologia pode ter 
um impacto enorme também 
na forma como aprendemos. 
Imaginem que o modelo de 
escola foi baseado na escas-
sez do conhecimento e que 
é preciso o professor para o 
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transmitir. Como o conheci-
mento agora é abundante, 
é preciso dar-lhe signiicado, 
compreensão. É preciso dis-
tinguir aquilo que é uma in-
formação falsa ou informação 
verdadeira. Isso tem que ser 
feito por um professor. 

A escola pode nos preparar 
para um mundo em que va-
mos organizar cada vez mais 
tarefas abstratas e criativas, e 
menos tarefas de rotinas, pois 
as máquinas vão poder fazer 
de forma mais eiciente e por 

isso o desaio que cada um de 
nós enfrenta é simplesmen-
te de ser mais humano. Da 
mesma forma que ninguém 
teve medo de que um trator 
tivesse mais força do que um 
animal e um homem a puxar 
um arado, nós também não 
temos que ter medo da inteli-
gência artiicial. Ela é uma ex-
tensão da nossa inteligência 
e precisa da nossa paixão, da 
nossa motivação para poder 
tirar partido dela. É esse o de-
saio que deixo aqui.
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OS EMPREGOS DO FUTURO NO SECTOR  
DA ECONOMIA DIGITAL

APRESENTAÇÃO DE 
HÉLDER VEIGA

Gestor de Pré-Venda da 
Unitel T+

Como se sabe, o futuro é agora, então temos que nos preparar 
já. Um dos dilemas antigos entre a tecnologia e o trabalho 
refere-se ao impacto da tecnologia na criação ou destruição 
de empregos. Esse assunto tem sido muito debatido e tem 
trazido sempre muito medo e pânico relativamente à ação 
das tecnologias no emprego, entretanto, o impacto das tec-
nologias pode ser muito positivo na criação de emprego.

Exemplo disso é um estudo de 
2011 realizado pela Mackenzie, 
que concluiu que a Internet em 
França destruiu cerca de qui-
nhentos mil empregos, mas, 
ao mesmo tempo, criou cerca 
de 1,2 milhões de novos empre-
gos; cerca de 2,4 mil empregos 
criados por cada emprego des-
truído. Isso signiica que o im-
pacto pode ser muito positivo 
na introdução das tecnologias 

no trabalho. Contudo, nós não 
podemos nos enganar, por-
que também grande parte 
das atividades dos empregos 
pode ser substituída pelas tec-
nologias, trazendo benefícios 
como maior eiciência, maior 
produtividade e aumento de 
receitas. A maioria dos empre-
gos irá se alterar nos próximos 
10 anos. Nós, quando nasce-
mos, quando viemos para este 
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mundo, eram impensáveis as 
atividades que hoje iríamos 
exercer. Eu, quando nasci, com 
certeza que os meus pais não 
pensavam nem sabiam qual 
era o emprego que eu iria ter, 
que é um emprego novo, que 
não existia há 30 anos. Essa é 
a dinâmica que vai acontecer, 
pois cerca de 65% das crianças 
que nascem hoje vão trabalhar 
em empregos que ainda não 
existem. 

Os trabalhadores que estão 
neste momento no mercado 
de trabalho têm que se adaptar 
às novas tecnologias. Eles têm 
que aprender a conviver com 
as novas tecnologias e fazer um 
refresh das suas competências.  
Novos empregos vão surgir 
também, portanto os jovens 
hoje têm que fazer uma forte 
aposta nas novas competên-
cias que vão ser necessárias 
para esses empregos novos, 
os denominados soft skills, 
que têm a ver com a tomada 
de decisão, a criatividade e o 
pensamento crítico. 

A era digital traz novas opor-
tunidades, e eu queria aqui 
lançar um desaio aos jovens 
para utilizarem as tecnologias 
como uma oportunidade para 
criação do auto-emprego. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, 

o freelancer cresceu cerca de 
três vezes mais que o empre-
go convencional, e a tecnolo-
gia nos permite chegar mais 
próximo dos nossos clientes, 
mais rapidamente e a uma 
maior quantidade de pessoas. 
Devemos aproveitar essas 
oportunidades e criar as nos-
sas próprias empresas e não 
icar à espera de trabalhar em 
empresas que já existam ou no 
Estado, porque não vão conse-
guir absorver a totalidade dos 
jovens que saem das universi-
dades. Os jovens devem tam-
bém fazer uma aposta na cria-
ção do auto-emprego e apoiar 
na criação de empregos para 
os seus colegas.

Segundo algumas estatísti-
cas do INE, em 2018 existiam 
cerca de onze mil empresas 



61

em Cabo Verde. Certamente 
alguns jovens, diante desse 
dado estatístico, pensam que, 
existindo onze mil empresas, 
haverá oportunidade de tra-
balho nalgumas dessas em-
presas. Aqui lanço o desaio de 
que não se vejam essas em-
presas como empregadoras, 
mas como potenciais clien-
tes, pois qualquer empresa de 

qualquer ramo de atividade 
é uma empresa tecnológica. 
Toda empresa no seu ramo 
de atividade precisa de tec-
nologia, de estar presente na 
web, de soluções tecnológicas 
para melhor desempenho das 
suas funções, e os jovens po-
dem trazer soluções inovado-
ras para dar resposta a essas 
necessidades. 

Em Cabo Verde, a taxa de pe-
netração de telefonia móvel é 
de cerca de 119%, ou seja, quase 
toda a população tem telemó-
vel e muitas pessoas têm mais 
de um aparelho. É um merca-
do muito interessante que nós 
podemos atacar, conhecendo 
bem as necessidades da nossa 
realidade e desenvolvendo so-
luções que tragam respostas a 
tais necessidades. 
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Podemos aproveitar a potencialidade do que existe no mer-
cado, desenvolvendo soluções business-to-business, soluções 
de empresas para empresas, para facilitar a sua comunica-
ção. Mas também a solução Business-to-consumer para faci-
litar a integração entre as empresas e os seus clientes, e – por-
que não? – soluções consumer-to-consumer para trazer 
resposta às necessidades do próprio cidadão. Para apanhar 
um táxi, primeiro tenho que me lembrar se tenho dinheiro no 
bolso para pagar o serviço e se tenho troco. Se houver solu-
ções tecnológicas que permitam pegar um táxi e pagá-lo 
sem ter que meter a mão no bolso, isso facilitaria muito, tan-
to para o cidadão como para as próprias empresas.

Conforme uma estatística da 
Mackenzie, em 2030 os em-
pregos com maior demanda 
nos Estados Unidos vão ser nas 
áreas das construtoras, basica-
mente, arquitetos de enge-
nharia, porque sempre preci-
saremos de casas. Haverá 
também uma forte demanda 
por trabalhos na área de enge-
nharia informática. Acredita-
se, portanto, que já em 2020 
mais um milhão de empregos 
em informática vão ser criados 
no mercado para jovens de 
modo a dar resposta a essa de-
manda. Em 2017, 500 mil em-
pregos foram criados nos 
Estados Unidos e apenas 43 
mil estudantes saíram das uni-
versidades no mesmo ano. 
Hoje, nos Estados Unidos, exis-
tem empresas que vêm recru-
tar jovens em África para aten-
der a demanda de emprego 

na América, o que conigura 
uma boa oportunidade para 
nós. 

Vou citar algumas áreas que, 
na minha opinião, poderão ser 
consideradas pelos jovens para 
dar resposta à demanda do 
emprego do futuro. Uma das 
áreas com maior probabilidade 
de criação de emprego no futu-
ro será o desenvolvimento de 
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aplicações, tanto aplicações 
web como mobile, mas tam-
bém a nível de software, e nós 
devemos aproveitar da disponi-
bilidade que a tecnologia ofere-
ce. Todas as pessoas normal-
mente têm um smartphone. 
Trata-se de um mercado forte 
e nós podemos aproveitar e 
começar a pensar mais mo-
destamente antes de 

considerarmos soluções muito 
grandes, que exigem investi-
mentos elevados. Tendo um 
smartphone no bolso, há um 
mercado que nós podemos 
atacar e desenvolver soluções, 
sem haver investimento alto, 
tanto das empresas, das star-

tups, como também do pró-
prio utilizador inal dessas 
soluções. 

Outra área importante será a de user experience e user interfa-
ce, porque quanto mais aplicações houver mais soluções o mer-
cado das empresas demanda, sendo maior a necessidade de 
desenvolvimento de soluções que permitam uma atualização 
simples do utilizador. Especialistas dessas áreas, se se forma-
rem, se se focarem nos estudos, vão ter emprego com certeza 
no futuro. 
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Também em bastante expansão é a área de marketing digital. 
Atualmente, todas as empresas têm necessidade de ter 
presença na web. Os jovens que se especializarem em marke-
ting digital vão ter trabalho no futuro, aqui em Cabo Verde ou 
no estrangeiro. Há um nicho de mercado que se tem desenvol-
vido bastante que é a área do digital inluencer. Trata-se de 
pessoas que com presença nas redes sociais e com vários 
seguidores disponibilizam às empresas sua lista de seguidores 
com a inalidade de promover as suas soluções e os seus 
produtos. 

A literacia digital é outra área 
que também poderá trazer 
empregos no futuro. Cada vez 
mais as empresas precisam 
formar os seus funcionários 
para estarem mais aptos para 
os desaios do futuro, e os jo-
vens que se especializaram na 
formação da literacia digital 
poderão encontrar emprego a 
dar formação a outras pessoas, 
a fazer refresh dos funcionários 
que hoje estão no mercado 

de trabalho. Grande parte das 
empresas tem soluções tam-
bém na cloud, porque que-
rem fazer menos investimen-
tos em equipamentos e mais 
investimentos em soluções. 
Especialistas dessa área tam-
bém vão ter certamente em-
pregos no futuro. Poderá ser 
uma forte aposta dos jovens 
daqui de Cabo Verde.
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A área da cibersegurança, da 
qual se tem falado muito, é 
outra ótima oportunidade de 
trabalho, pois cada vez mais é 
necessário garantir a seguran-
ça das empresas na web. 

A impressão 3D também 
pode ser aplicada a diferentes 
áreas, desde a saúde à cons-
trução civil. Poderá ser tam-
bém uma importante aposta 
dos jovens. 

Outra área que, na minha 
opinião, vai trazer muitos 
empregos no futuro é a auto-
mação, tanto da casa como 
de escritórios. A denominada 
smarthome aposta em solu-
ções de gestão eiciente da 
energia. Mesmo estando fora, 
posso controlar tudo o que 

está ligado em casa: acender 
ou apagar as luzes, desligar 
um equipamento. Se a televi-
são icou ligada, posso, a partir 
do meu telemóvel, desligá-la e 
reduzir o consumo energético, 
poupar no consumo. 

O campo da Internet of thin-

gs também está em expansão 
e pode gerar uma panóplia 
de oportunidades de trabalho. 
Trata-se basicamente de sen-
sores que vão coletando in-
formação sobre sistemas e a 
transmitindo. Depois é utili-
zada para análise e para me-
lhorar o funcionamento de 
sistemas e garantir maior ei-
ciência. Pode ser aplicado nos 
smart cities, na saúde, na ges-
tão eiciente das produções. 
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Juntando a Internet of things com essas cinco tecnologias 
emergentes, conseguiremos desenhar um futuro de ininitas 
possibilidades para os jovens, porque a Internet of things faz 
a coleta das informações, o big dater pode armazenar e fazer 
o tratamento rápido dessas informações. Vamos ter necessi-
dade de muitos analistas de dados, por isso quem se formar 
nessa área vai ter emprego com certeza no futuro. A inteli-
gência artiicial pode ainda utilizar essa informação tratada 
pelo big dater e gerar conhecimento. O blockchain pode tra-
zer a segurança na transferência dos dados, garantindo que 
o que está a ser coletado na Internet of things é realmente o 
que foi previsto coletar e a partir do equipamento indicado.

Também se pode utilizar a 
Internet of things no aumento 
do reality virtual. Eu posso 
estar nos Estados Unidos a 
proferir esta palestra e vocês 
verem a minha imagem aqui, 
como se estivesse presente 
nesta sala. 

Enim, é um mundo que pode 
ser explorado pelos jovens, 
que devem criar startups, 
desenvolver soluções que 
atendam e que deem resposta 
às necessidades das empresas 
cabo-verdianas. 
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APRESENTAÇÃO DE 
PEDRO LOPES 

Secretário de Estado para 
a Inovação e Formação 
Proissional

Nós falamos muito sobre o 
futuro e sobre o desaio de 
estarmos preparados para os 
empregos do futuro. Eu digo 
sempre: “venham os empre-
gos do futuro”. Um país como 
o nosso, que não se desen-
volverá através da indústria, 
terá seu caminho através da 
inovação. Estamos desejosos 
de que venham os empregos 
do futuro. Vejo muitas vezes 
a questão a ser colocada ao 
contrário, porque fazemos a 
pergunta se os jovens estão 
preparados para os empre-
gos do futuro. Ora, quem não 
deve estar preparado para os 
empregos do futuro é quem 
tem mais idade, pois nós, os jo-
vens, temos que acordar agora, 
acordar para os desaios e não 
ter medo absolutamente ne-
nhum. Quem nasceu nos anos 

80, 90 ou mesmo 2000, que 
já tem 19 anos, por incrível que 
pareça, são pessoas que já es-
tão preparadas para o futuro, 
precisando apenas de melho-
rar as suas capacidades e pro-
curar aquilo que são os novos 
desaios.

A tecnologia aplicada à agri-
cultura, à saúde etc. são áreas 
desaiantes para o nosso 
país, sobretudo na utilização 
da tecnologia e da inovação 
como um meio e não como 
um im. O meio para resolver 
uma série de desaios que o 
nosso país tem, acredito, será 
a nossa juventude. Pessoas 
que estão presentes em vários 
fóruns, que começam a dar a 
cara e a estar presentes na for-
ma de desenhar o futuro do 
nosso país, que vão encontrar 
as soluções para o Cabo Verde 
do futuro, o Cabo Verde digital.
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Estive recentemente no Web 
Summit em Portugal, onde 
estiveram presentes dez star-

tups cabo-verdianas. Fomos o 
único país africano com coun-

try stand, e foi incrível como 
as nossas startups foram re-
conhecidas por vários espe-
cialistas internacionais como 
potencial enorme. Precisamos 
de dar o salto nesta área, 
como é óbvio, porque vemos 
dois níveis diferentes de velo-
cidade. O nível da governação 
eletrónica, em que o país está 
muito bem posicionado; mas 
no nível das startups há um 
trabalho enorme por fazer. Por 
isso é que estamos também a 
criar oportunidades, como a 
construção de um parque tec-
nológico em Santiago e outro 
em São Vicente. É um investi-
mento forte do Governo. 

Estamos também já a nave-
gar em 4G em Cabo Verde e 
assinamos um memorando 
de entendimento com uma 
das maiores empresas de te-
lecomunicações do mundo, 
a Huawei, para testarmos no-
vas soluções. Estamos a ligar a 
um cabo submarino, EllaLink, 
sendo mais um investimen-
to enorme para o país, para 
que tenhamos conectividade 
cada vez mais rápida. Há bem 

pouco tempo estive nas mon-
tanhas de São Nicolau a nave-
gar em 4G e a minha produ-
tividade subiu. Isto é incrível! 
É incrível nós podermos fazer 
isso no nosso país, o que nos 
permite prestar serviços para 

qualquer parte do mundo. 
Acredito que um cabo-verdia-
no não mais vai ter que deixar 
as nossas belíssimas praias, 
o nosso bom tempo, a nossa 
morabeza e ir para o estrangei-
ro (Ildo Lobo já cantava “estran-
geiro é ilusão”), deixando as 
pessoas que nos são queridas 
e a terra de que nós gostamos. 
Com a tecnologia e a inova-
ção nós vamos poder trabalhar 
em Cabo Verde. Temos é que 
estar preparados, retomando 
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aquilo que tem sido a criação 
de oportunidades do Governo.

No ano de 2020, vamos come-
çar com o curso de reconver-
são proissional para progra-
mação, dando oportunidade 
aos jovens cabo-verdianos que 

querem realmente mudar a 
sua vida. Poder-se-á fazer um 
curso de programação, através 
de uma parceria que temos 
com a Academia de Código, 
não sendo necessário ter um 
background de engenheiro. 
O que é importante é a von-
tade de mudar a vida. Esse 
curso vai estar à disposição no 
primeiro trimestre de 2020. 
Também se estão a desenhar 
incentivos (não estou a referir 
a incentivos iscais que, às ve-
zes, os jovens não dominam o 

que é que está por trás disto e 
têm algumas diiculdades em 
entender esta informação, por 
responsabilidade dos jovens, 
mas também responsabilida-
de de quem deine políticas, 
porque é preciso comunicar 

de uma forma simples). Mas 
o que nós vamos criar é uma 
bolsa Cabo Verde Digital, pois 
ambicionamos criar 50 star-

tups durante um ano em Cabo 
Verde. Acreditamos no talento, 
na força e no dinamismo dos 
nossos jovens cabo-verdianos. 
Vamos fazer com que cada jo-
vem cabo-verdiano durante 6 
meses receba uma bolsa de 
30.000 escudos para iniciar 
a sua ideia de base tecnoló-
gica. Óbvio que vamos esco-
lher os melhores jovens (50 
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empresas - 50 startups). Esta 
não é uma caminhada que se 
faz sozinho, portanto o limite 
será de até duas pessoas por 
startup. Assim, serão 50 star-

tups com até 100 jovens cabo-
-verdianos a beneiciarem de 
uma bolsa de 6 meses, com 
carácter de incentivo, porque 
nós não queremos que as pes-
soas dependam do Estado, 
com a mentalidade “estica a 
mão”. Queremos cortar a raiz 
da pobreza e do “coitadismo”. 
Eu acredito sinceramente que 
esta é a geração que se pre-
para para o futuro e que vai 
romper com esta ideia de es-
perar que os outros nos deem 
alguma coisa. Não têm que 
dar, pois somos nós que te-
mos de conquistar e procurar 
oportunidades.

Se eu tivesse 20 anos outra vez 
(não estou muito longe), a pri-
meira coisa que eu faria seria 

procurar conhecimentos onli-

ne. Se eu tenho menos capa-
cidade para estudar no King 
of College, por exemplo, uma 
grande universidade, eu tenho 
que ir à procura de informa-
ção. O que eu recomendo são 
cursos online gratuitos, como, 
por exemplo, o Python, que é 
uma linha de programação. 
Recomendo sites, Coursera, 
muitas universidades que es-
tão a oferecer cursos online. 

Quanto menos nós sabemos, 
maior é a necessidade de 
aprender. Paddy Cosgrave, um 
dos homens mais relevantes 
da tecnologia mundial, come-
çou a sua Web Summit com 
100 pessoas em 2010, em 2019 
teve 75.000 pessoas. Ele rece-
beu o nosso Primeiro-Ministro 
para falar sobre inovação, de-
saios do futuro e perspetivas 
de futuro.
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Temos de ter orgulho também 
de quem nos lidera. Na primei-
ra edição do CV Next, o nosso 
Primeiro-Ministro disse aber-
tamente quando falava com o 
CEO do Cambridge Innovation 
Center, Tim Rowe, o seguin-
te: “Eu ainda pouco inglês 
falo, mas estou a aprender”. 
Passado um ano e meio, ver o 
nosso Primeiro-Ministro a falar 

inglês com o Paddy Cosgrave 
e a falar sobre tecnologia, ino-
vação e desaios futuros inspi-
rou-me, porque signiica que 
temos que ir à procura daqui-
lo que são os desaios para as 
nossas necessidades e perce-
ber exatamente quais são as 
tendências do futuro e onde 
é que devemos procurar essa 
informação para nos capacitar. 

Se quiserem procurar em-
pregos do passado vão correr 
o risco de não ter emprego. 
Estive em Beijing, na China, 
e disseram-me que o radio-
logista daqui a 10 anos não 
vai ter emprego. Cinco anos 
de formação, mais especiali-
zação e não vai ter emprego. 
Isso me impressionou. Por 
que um radiologista não vai 
ter emprego? Mostraram-me 
um quadro, onde se põe uma 
radiograia e em 5 segundos, 
com inteligência artiicial, te-
mos o resultado. Os dados são 
o novo petróleo, aliás, melhor 
que o petróleo, porque o pe-
tróleo acaba e os dados nunca 

vão acabar. Eu peço desculpa aos radiologistas, mas é um curso 
no qual eu não posso investir nem o Estado pode pagar para que 
eu faça. A mesma coisa ocorre com um condutor de transportes 
coletivos, pois o futuro dos transportes está a mudar.

Os jovens devem perceber as tendências e obterem formação 
para a empregabilidade. A geração dos nossos pais, que já têm 
os seus 50-60 anos, voltou do exterior com cursos superiores e 
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teve emprego. Aquela geração só vai ser substituída se nós tiver-
mos uma capacidade de dar resposta, de contribuirmos para a 
economia do país com mais força e termos as nossas empresas 
digitalizadas. 

Falou-se aqui do número de empresas em Cabo Verde. Vamos 
apresentar serviços digitais a estas empresas que não têm pre-
sença digital, não sabem o que é presença no social midia ou 
fazem-no de forma deiciente. 

O desaio que eu deixo aos 
jovens é que visitem a pági-
na do Cabo Verde Digital no 
Facebook e no Instagram. 
Vamos ter uma presença 
muito forte nas redes sociais, 
conteúdos em inglês. Vejam o 
que estivemos a fazer no Web 
Summit em Lisboa. Vejam o 
lançamento do Cabo Verde 
Digital, os programas que va-
mos iniciar em 2020 e acom-
panhem esta comunidade. 
Acima de tudo, tenham a 
consciência de que vocês são 
diferentes dos vossos pais. 
Percebam essa diferença e 

vejam de que forma é que 
vocês podem dar o vosso con-
tributo para construir o Cabo 
Verde do futuro.

Eu tinha um sonho de criar o 
Tedex em Cabo Verde e reali-
zei-o. O Tedex não dá dinheiro, 
mas façam alguma coisa que 
dê dinheiro. Criem a vossa em-
presa, procurem uma neces-
sidade, um desaio, vão lá fora 
e vejam como se faz, adaptem 
à nossa realidade. Acreditem, 
que se vocês resolverem o pro-
blema, vai haver alguém que 
esteja disposto a pagar por isso. 



73

APRESENTAÇÃO DE 
MIRIAM LIMA

Mestre em Método de 
Pesquisa para Ciências 
Sociais e Análise de Políticas 
de Desenvolvimento 
Económico

A apresentação que eu vou fa-
zer é principalmente direcio-
nada aos jovens, mas as con-
dições e as verdades servem 
para os mais velhos também. 
A grande diferença é que os 
mais velhos têm menos tem-
po para adaptar-se, portanto 
têm que correr mais rapida-
mente atrás do prejuízo. Farei 
uma apresentação mais pres-
critiva e que passe mais in-
formação sobre como prepa-
rar-se, em que área apostar e 
darei uma espécie de peque-
nas orientações e instruções 
para dar o pontapé de partida. 
Pretendo também justiicar 
o motivo pelo qual apresento 
tais recomendações. 

Começo por o que signiica o 
trabalho, em termos de desen-
volvimento económico, e por-
que é que nós estamos aqui a 

ter esta discussão sobre o futu-
ro do trabalho. Em termos de 
expectativa de vida, no ano de 
1800 quase toda a gente es-
tava no mesmo nível, não ha-
vendo grandes diferenças en-
tre os países. A partir de 1900, 
começa a haver diferenças, 
por exemplo, entre a China 
e os Estados Unidos, ou ain-
da entre a República Centro-
Africana e Singapura. Importa 
aqui observar de onde vêm 
as diferenças e como nós po-
demos nos aproximar do nível 
de bem-estar social, das boas 
condições de vida e de mais e 
melhores postos de trabalho.

No início do século XIX, os 
Estados Unidos e a Argentina 
apareciam juntos no nível 
de qualidade de vida, mas, 
de repente, os EUA come-
çam a avançar em lecha e a 
Argentina não consegue man-
ter o mesmo ritmo. Cabo Verde 
teve um enorme desempenho 
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positivo a partir de 1975. Com 
a Independência, nós começa-
mos a subir vertiginosamente 
no nível de bem-estar social. 
Numa projeção para o futuro, 
nós teremos um período de 
estagnação, pois Cabo Verde 
é muito sensível a crises inter-
nacionais, como a que ocor-
reu em 2008 e que nos afetou 
enormemente, o que fez com 
que tivéssemos pela primei-
ra vez em várias décadas um 
crescimento negativo. Ainda 
hoje estamos a sentir o efeito 
da crise de 2008.

No curso do crescimento, os 
Estados Unidos tiveram um 
percurso sempre ascendente, 
numa direção linear, enquan-
to a Argentina teve uma dire-
ção linear, mas não conseguiu 
ter o mesmo desempenho dos 
Estados Unidos. A Argentina 
tem apenas 8.000 dólares per 

capita, ao passo que os 
Estados Unidos estão nos ní-
veis dos 32.000 dólares per 

capita. Uma diferença grande. 
O Japão cresceu a uma veloci-
dade muito superior aos EUA, 
portanto conseguiu aproxi-
mar-se do nível de vida que há 
na América.

A questão que nós temos de 
nos colocar é a seguinte: paí-
ses como o nosso, que estão a 

arrancar no desenvolvimento 
tarde, como é que conseguirão 
manter níveis de crescimen-
to do GDP (Gross Domestic 
Product), de forma a fechar o 
fosso de diferenças,  como con-
seguiu o Japão, e não se esten-
dendo num percurso longo, 
que demora a subir, como, por 
exemplo, a Argentina?

A resposta a essa questão é 
simples: produtividade! A pro-
dutividade é a solução, e isso 
signiica que a tecnologia é fa-
tor preponderante, tanto que 
estamos aqui a ter toda esta 
discussão sobre a situação do 
trabalho. 

Durante a primeira Revolução 
Industrial, nós passamos da 
produção manual para a pro-
dução mecanizada. Na segun-
da Revolução Industrial, nós 
passamos a ter grandes fábri-
cas com linhas de produção 
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mecanizadas, surgindo aí as 
economias de produção em 
massa. Na terceira Revolução 
Industrial, ocorreu o baratea-
mento das telecomunicações 
e, com isso, surgem as cadeias 
de abastecimento globais. Ou 
seja, empresas como a Nike, 
por exemplo, têm uma par-
te da sua produção em paí-
ses como a África do Sul ou 
Argentina. Não só se faz comér-
cio a nível global, mas a pro-
dução também é feita a nível 
global. Uma empresa perten-
ce a mais de um país, pois sua 
cadeia de abastecimento se 
estende a vários países. A cha-
mada Revolução Industrial 4.0 
vem a ser a habilidade de se 
criarem cadeias de valor global 
nos serviços. Até então conse-
guiu-se globalizar a produção 
de bens, mas o caminho agora 
é em direção à globalização da 
prestação de serviço. 

Atualmente, para se prestar 
um serviço é preciso estar-se 
de corpo presente. Numa con-
sulta médica, é preciso que 
estejam na mesma sala o pa-
ciente e o médico. Prestação 
de serviços como essa vai po-
der ser feita remotamente 
nesta segunda metade da re-
volução das tecnologias de in-
formação, marcada pelo início 
da Internet 5G, que tem uma 
velocidade capaz de criar pos-
sibilidades para uma comuni-
cação em tempo real. Isso vai 
permitir que um médico faça 
uma operação a um paciente, 
estando ambos presentes em 
países diferentes. A comuni-
cação é tão rápida, que a má-
quina vai poder reagir como 
se o médico estivesse coman-
dando o bisturi ele mesmo. A 
reação da máquina vai pratica-
mente ocorrer em tempo real.
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Nós estamos a sair do período em que indústria signiicava 
desenvolvimento e passamos a ter serviços signiicando de-
senvolvimento. É a diversiicação da economia global, que 
pode trazer vantagens para países como Cabo Verde. Nós fa-
lhamos o bote para a industrialização, mas, como somos um 
país fundamentalmente de serviços, não devemos falhar na 
próxima embarcação. O grande desaio que nós temos é 
como conseguiremos penetrar nesta cadeia de abasteci-
mento global dos serviços.

Segundo a professora Carlota 
Perez, uma especialista no pro-
cesso do câmbio tecnológico, 
nas últimas cinco revoluções 
tecnológicas existe um padrão 
que se repete. No período de 
instalação, ocorre uma espécie 
de bolha à volta da tecnologia. 
A bolha depois arrebenta-se 
ao meio e temos um período 
de muita diiculdade econó-
mica e situações socioeco-
nómicas muito degradadas. 
Finalmente, após essa etapa, 
entramos num período de 
ouro, em que a produção e a 
qualidade de vida aumentam 
a riqueza para todos. 

Nós estamos ainda na era da 
economia nas informações e 
comunicações tecnológicas e 
vamos entrar recentemente 
numa fase de desenvolvimen-
to da principal tecnologia ou 
invenção, que é a Internet 5G, 
que irá inalmente permitir a 
globalização das cadeias de 
valores de serviço. O problema 
é que nós não sabemos se já 
ultrapassamos a crise de 2008 
e se vamos iniciar o período de 
prosperidade económica, que 
se segue às transformações 
tecnológicas.
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O trabalho é afetado pela tecnologia, mas temos de ir ao ní-
vel abaixo do trabalho e analisar as tarefas, já que o trabalho 
é um conjunto de tarefas. Neste momento, nós não podemos 
dizer se o trabalho vai ser substituído ou não. O que sabemos 
é que tarefas serão substituídas, complementarizadas ou se-
rão criadas novas tarefas. Para cada trabalho que nós tínha-
mos em mente, temos de ser capazes de o colocar no espec-
tro das diferentes tarefas que nós podemos desenvolver e 
colocá-las no espectro entre o mais e o menos automatizá-
vel. Se conseguirmos fazer este tipo de análise das tarefas, 
poderemos optar por nos especializarmos nas tarefas menos 
automatizáveis. Essa que é a estratégia do futuro, para que 
se faça um investimento que, dentro de 10 anos, ainda conti-
nue a dar retorno.

Termino com a recomendação 
de Steve Jobs quando falava 
sobre a forma como gerir uma 
empresa como a Apple. Ele ex-
plica que a tecnologia é como 
as estações do ano (primavera, 
verão, outono e inverno), um 
ciclo que leva naturalmente 
à morte e ao surgimento, no 
caso, de uma tecnologia mais 
avançada, o chamado princí-
pio da Destruição Construtiva. 
Steve Jobs aconselha-nos a 
desenvolvermos uma capaci-
dade analítica de modo a  per-
cebermos nas tecnologias que 
existem no presente, quais es-
tão na sua primavera. Investir 
na primavera das tecnologias 
pode garantir retorno por um 
período mais largo. 

Recomendo que se invista 
na “Internet das coisas”, mas 

sobretudo na plataforma de 
aplicação sobre a qual as coisas 
vão se comunicar, que é a “web 
das coisas”. As áreas de estudo 
que eu sugiro são, em primeiro 
lugar, a língua inglesa, que é a 
língua franca da tecnologia, e 
estudos ligados aos princípios 
da computação, da eletrónica 
e da gestão de dados.
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FACE AOS DESAFIOS DA ECONOMIA DIGITAL, 
QUE MUDANÇAS?

APRESENTAÇÃO DE 
ISAÍAS BARRETO

Presidente do Conselho de 
Administração da Agência 
Reguladora Multissetorial da 
Economia

Um senhor britânico chamado 
Alan Turing e um grupo de alu-
nos seus criaram uma máqui-
na para decifrar o código que 
os nazis então usavam na se-
gunda Guerra Mundial. Surgiu 
assim o primeiro computador 
na década de 1940, e com isso 
veio uma profunda transfor-
mação nas nossas sociedades. 
Hoje a forma como nós traba-
lhamos, como conversamos 
uns como os outros, como nós 
interagimos, como as nossas 
crianças brincam lá em casa, é 
marcada pela tecnologia, que 
mudou de forma quase irre-
versível as nossas sociedades.

Vivemos num mundo com 4,2 
mil milhões de utilizadores de 

Internet e, a cada segundo que 
passa, uma média de 10 novos 
utilizadores são adicionados 
à rede mundial de computa-
dores, com 70 mil gigabits de 
tráfego. Temos, atualmente, 
mas de 4 mil milhões de utili-
zadores de telemóvel em todo 
mundo, com 7,7 mil milhões 
de Sim cards e mais de 5 mil 
milhões de smartphones. Mais 
de 40% da população do nos-
so planeta está ligada a uma 
rede social e, a cada segundo, 
são carregados mais de 78 mil 
vídeos no Youtube, 900 fotos 
no Instagram, 8,4 mil twittters 
e quase 50 mil milhões de dis-
positivos AI ou TI interconec-
tados. Isso signiica, portanto, 
que estamos num mundo 
completamente diferente. 
Segundo a EconExt, o recurso  
mais valioso do mundo já não 
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é mais o petróleo, cuja explo-
ração no mar temos visto por 
muito tempo. Hoje o recurso 
mais valioso do mundo são os 
dados. 

Importa-nos perceber, dian-
te dessa mudança, quais são 
os desaios que isso acarreta 
para o mercado do trabalho 
e para o emprego. Eu tenho 
um ilho de 6 anos e, com 
frequência, ele discute com 
a irmã mais velha o que quer 
ser quando for maior (a per-
gunta típica de uma criança), 
mas a verdade é que 65% das 
crianças que começam hoje a 
estudar vão ter empregos que 
ainda nem sequer existem, ou 
seja, à pergunta “o que vou ser 
quando for grande” ninguém 
sabe ainda responder. 95% dos 
líderes de opinião, dos execu-
tivos das empresas, de ONGs 
e inluenciadores da área de 
educação, na Europa, na Ásia 

e na América, acreditam que 
precisam de novas habilida-
des para poderem continuar a 
trabalhar e para poderem ser 
relevantes. Todos nós precisa-
mos de novas habilidades para 
podermos continuar a traba-
lhar e para continuarmos a ser 
relevantes na nossa sociedade. 

Se antigamente as realida-
des das grandes fábricas era 
a linha de montagem cheia 
de trabalhadores a fazerem 
montagens das viaturas, hoje 
vemos apenas máquinas que 
substituíram os postos de 
trabalho humanos. As pes-
soas foram substituídas por 
robôs. Conforme dados da 
OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Económico), 14% dos trabalha-
dores atualmente existentes 
correm o risco de verem os 
seus trabalhos automatizados, 
através de computadores ou 
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de robôs de inteligências ar-
tiicias, e ainda 32% vão en-
frentar grandes mudanças. Ou 
seja, 46% dos trabalhadores 
correm o risco de perderem 

o emprego ou então terão de 
passar por grandes transfor-
mações nas suas habilidades 
para poderem continuar a 
trabalhar.

Há empregos que estão simplesmente a desaparecer, sobre-
tudo nos países mais desenvolvidos, mas efetivamente novos 
empregos também estão a surgir. Nós vamos aos supermer-
cados e, às vezes, vemos a caixa sem operador humano. 
Podemos simplesmente fazer o pagamento automático. O 
mesmo ocorre nos aeroportos, onde não encontramos 
ninguém a controlar. Em alguns balcões, só há máquinas. 
Vamos às fábricas e só há máquinas.... É, portanto, esta a 
nossa realidade, em que novos empregos estão a surgir, onde 
as pessoas só trabalham em análises de dados.

O marketing nas redes sociais 
é uma proissão também mui-
to procurada, mesmo aqui 
em Cabo Verde, em que algu-
mas instituições estão à pro-
cura de pessoas peritas nessa 
área. O futuro tem a ver com 
“Internet das coisas”, a qual, 

ao contrário do que podem 
pensar alguns, não é um bicho 
de sete cabeças. Com 1.000 
escudos ou menos, é possível 
criar um dispositivo a partir 
de um arduíno, que pode ser 
programado e ter funcionali-
dade de “Internet das coisas”. 
A Internet oferece formações 
gratuitas que permitem que 
se mantenham os dispositivos 
criados. O emprego do futuro 
nesta área pende para o data 

analyst e para o arquiteto de 
“Internet das coisas”. 

Ainda segundo a OCDE, en-
tre 2006 e 2016, 40% dos no-
vos empregos que foram ge-
rados estavam exatamente 
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relacionados com áreas de 
alta intensidade digital. Quero 
com isso dizer que a disrupção 
tecnológica vai provavelmente 
criar mais empregos do que 

aqueles que vão substituir. 
Então o que nós precisamos 
fazer, os mais jovens e os me-
nos jovens?

Antes de tudo, os jovens, o poder político, todos nós precisamos 
estar preparados com habilidades adicionais para termos su-
cesso neste mundo digital. Precisamos de nos preparar para 
os novos empregos, aprendendo coisas novas, a fazer marke-
ting nas redes sociais, a ser um data analyst, a trabalhar com 
a “Internet das coisas”. Temos de enfrentar desaios adicionais 
na área de formação. O paradigma da formação de quadros 
tem deinitivamente de mudar. O trabalho remoto, por exem-
plo, embora pouco falado em Cabo Verde, é uma grande 
mais-valia atualmente. Nós podemos estar aqui e trabalhar 
para uma empresa nos Estados Unidos, na China etc. Há cen-
tenas de anúncios para trabalharmos na China, na Europa. A 
partir de Cabo Verde, podemos perfeitamente concorrer a es-
sas oportunidades de trabalharmos remotamente. Qualquer 
um de nós pode trabalhar à noite, num horário pós-laboral. 
Trata-se de uma oportunidade que muitas vezes nós, em Cabo 
Verde, não exploramos. Podemos trabalhar em qualquer país 
desde que existam ofertas de emprego e que tenhamos as 
competências exigidas, que são basicamente de três tipos: 
perceber como as coisas funcionam, como as redes sociais 
funcionam e como analisar os dados.

Até o ano de 2024, have-
rá um aumento de 12% dos 
trabalhos que requerem 

competências digitais. Outro 
aspeto muito importante e 
que nós negligenciamos são 
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as competências cooperativas 
e colaborativas. Grande parte 
das empresas assenta exata-
mente nas competências de 
colaboração. Se repararmos 
bem, as redes socais assen-
tam na colaboração. 85% dos 
negócios que utilizam ferra-
mentas de colaboração que-
rem aumentar o seu uso, por 
isso precisamos de competên-
cias na área de colaboração 
e de cooperação, usando as 
tecnologias de informação e 
de comunicação. Precisamos 
também nos capacitar para 
executarmos tarefas baseadas 
em conhecimento, ou seja, 
gestão de projetos, que para 
o futuro será fundamental, 
tendo em vista a nova lei da 
economia digital. O trabalho 
com base em projetos deverá 
ter um aumento na ordem de 
28% a 66%. Temos de apostar 
em competências digitais, em 
formação na área de tecnolo-
gia de informação e na área de 
colaboração.

A maior parte da formação 
tradicional não se reconhece 
nesse novo contexto, daí ser 
preciso haver microeducação, 
isto é, formação altamente 
prática e direcionada para o 
emprego em áreas de gran-
des procuras. Não vale a pena 

estarmos a gastar um, dois ou 
três anos com formação muito 
teórica, se podemos fazer uma 
formação de curta duração, 
com até 200 horas, mas muito 
especializada, que facilitaria às 
pessoas entrarem no merca-
do de trabalho. Por exemplo, 
poder-se-ia organizar uma 
formação intensiva de uma 
semana na área de marke-
ting em redes sociais, com fá-
cil integração no mercado de 
trabalho. Ou ainda uma boa 
formação de uma semana em 
data analyst ou processamen-
to de dados, com a qual se 
pode encontrar emprego em 
arquitetura de AI ou TI. Não é 
preciso gastar um, dois ou  cin-
co anos... Precisamos de uma 
formação prática, direcionada 
para aquilo que é a chama-
da microeducação, com até 
200 horas, sem pré-requisitos 
nem grandes conhecimentos. 
Obviamente que a pessoa tem 
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que saber ler e escrever e ter 
competências básicas, pois 
não é possível sair do nível 0 e 
chegar ao nível de proiciência 
em 200 horas de formação. 

Também se faz necessária a 
criação de um ecossistema 
de empreendedorismo tec-
nológico. Em Israel, se alguém 
em casa disser que vai estudar 
para ter uma boa formação e 
encontrar um bom emprego 
no Estado ou na Google ou 
Microsoft, essa pessoa não vai 
ser bem vista pela família, pois 
naquele país há uma cultura 
de empreendedorismo de tal 

sorte que os indivíduos são 
preparados para criarem o seu 
próprio negócio e depois ven-
dê-lo por 50, 100, 200 ou 300 
milhões de dólares. 

Aqui em Cabo verde temos 
de começar a reletir de forma 
diferente, com foco na criação 
do negócio próprio, de ideias 
inovadoras, que tragam valo-
res acrescentados para eco-
nomia e para as famílias, ao 
invés de estar sempre à procu-
ra de emprego nas empresas 
conhecidas.
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APRESENTAÇÃO DE 
BRUNO BARBOSA

Empreendedor

Vou aqui partilhar a nossa visão 
para as mudanças que real-
mente acreditamos serem ne-
cessárias e apresentar algumas 
estatísticas e tendências que, 
com certeza, vão atingir Cabo 
Verde nos próximos anos. 

Segundo um relatório da 
GSMA, uma associação global 
de todos os operadores de te-
lecomunicações, prevê-se que, 
em 2025, haverá 5,9 bilhões 
de utilizadores de telemóvel, 
sendo as regiões de maior 
crescimento a Índia, a China, 
o Paquistão, a Indonésia, paí-
ses da África Subsariana e da 
América Latina. Nos países de-
senvolvidos os mercados estão 
a começar a aproximar-se da 
saturação, ou seja, o mercado 
móvel não vai crescer, embora  

haja espaço para inovações. 
Uma outra previsão desse re-
latório elaborado em 2018 é 
que o 4G vai passar a liderar 
em termos de conexão móvel 
da Internet. Em Cabo Verde 
já temos 4G e em 2020 o 5G 
vai passar da fase de teste para 
a fase de comercialização. 
Estamos a assistir à “grande ba-
talha” entre os Estados Unidos 
e a China para saber quem vai 
dominar essa tecnologia. 

China, Estados Unidos e Japão 
serão os líderes do mercado 
5G numa fase inicial. Até ao 
ano de 2025, 53% das redes 
móveis no mundo serão 4G 
e, em 4 ou 5 anos, 14% serão 
5G. Acredita-se que os opera-
dores móveis vão investir cer-
ca de meio trilhão de dólares 
até 2020. Até ao ano de 2025, 
serão 25 bilhões de dispositi-
vos conectados à rede móvel 
de Internet, portanto isso ser-
ve para se ter uma noção do 
que vai acontecer nos próxi-
mos anos no tocante à AI ou 
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TI. Certamente a “Internet das 
coisas” vai ser uma referência 
no mercado, pois vamos pas-
sar a ter tudo ligado à Internet, 
atingindo níveis nunca antes 
vistos. As previsões apontam 
que, nos próximos 5 anos, o 

mundo vai evoluir mais do que 
nos últimos 15; temos, então, 
que alcançar esse comboio, 
pois a inteligência artiicial 
será a próxima fronteira, que já 
está a ser conquistada, mas é 
preciso ser dominada. 

Os governos vão ter que se adaptar inevitavelmente, com 
políticas que  facilitem o investimentos em tecnologia. É im-
portante notar que investir em tecnologia não é mesma coisa 
que investir em restauração ou em serviços de enfermagem. 
Investir em tecnologia requer conhecimento não só do mer-
cado, mas em inovações tecnológicas. Temos novas coisas a 
surgir e, até 2025, vamos ter 1,2 bilhões de dispositivos conec-
tados em 5G e 5 bilhões de utilizadores de Internet móvel. 
Isso é um enorme mercado a ser explorado e conquistado.

Em Cabo Verde ainda temos 
que ir ao banco para entre-
gar e assinar papéis, enquan-
to há países em que as contas 
bancárias estão disponíveis 
em aplicações móveis, que, 
com dois cliques, se coloca o 
nome, a identiicação, e pron-
to. Temos que acompanhar a 
nível das Finanças todo esse 
processo. Com as inovações, 
temos que modernizar os nos-
sos produtos. Utilizar a língua 
cabo-verdiana, o crioulo, pode 
ser um benefício, mas irá de-
pender do produto e do servi-
ço oferecido. 
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Nos próximos tempos, pode-
remos ter o primeiro africa-
no CEO da Microsoft ou da 
Google, e por que não poderia 
ser um cabo-verdiano? Temos 
que começar a pensar assim, 
pois desta forma poderemos 
apanhar o comboio. 

A nível de África, os países que 
estão a fornecer mais talentos 
são o Quénia e a Nigéria. O 
nosso continente é conside-
rado por alguns o maior con-
tribuidor de talentos além do 
fornecimento de desenvolve-
dores de software. 

As empresas privadas têm que 
começar a ver o mundo di-
gital de forma diferente e os 

governos devem implementar 
políticas que contribuam para 
melhorar o sistema de investi-
mento adaptado à realidade 
local. 
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OS JOVENS E O FUTURO DO TRABALHO, 
PERSPETIVAS E ASPIRAÇÕES

ENTREVISTA DE VIRGÍLIO VARELA A EDMILSON 
FURTADO (EDYOUNG LENNON)

Virgílio Varela: Edyoung, boa 
tarde. Tu tens um curriculum 
longo, muitas coisas magníi-
cas que izeste. És rapper, slam-
mer, fundaste o “2,5,5 Slam” 
e o “2,6,5 Talks”. Tinhas um 
grupo, Detroit Kabu Verdianu, 
e ganhaste um prémio do 

Mix Tape d’Ouro. Foste para 
o Portugal Slam em 2016, 
participaste no Tedex Praia 
e em muitos outros eventos. 
Ganhaste o prémio de Direitos 
Humanos Cabo Verde, que é 
um prémio de personalidade... 

A VOZ AOS JOVENS I
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Edyoung Lennon: Não, por 
acaso não ganhei esse prémio, 
mas sim fui nomeado.

VV: Ok, está bem! 

EL: Entre estar nomeado e 
ganhar um prémio tem uma 
linha. 

VV: Mas tu mereceste, 
mereceste...

EL: Eu não considero o meu 
currículo longo, pois ainda es-
tou no início de tudo o que 
sonhei quando eu era peque-
no. Hoje eu pergunto: qual é 
o meu sonho?  E é mais difícil 
responder. Todas essas con-
quistas realizadas foram mi-
nimizadas e assim vejo outras 

possibilidades. Tudo isso foi 
preciso para eu ir mais longe, 
na visão que eu sempre tive, 
que é de chegar no topo, mas 
de uma forma mais conscien-
te e chegar já com uma fase 
percorrida e estar preparado 
para enfrentar desaios novos. 

VV: Já estou inspirado com 
essas palavras. Edyoung e 
Edmilson, como apresentas 
estas duas imagens?

EL: Meu maior sonho era juntar 
esses dois mundos. Edmilson 
e Edyoung. Edmilson é um jo-
vem que sai de casa bem cedo 
e chega à noite. Tem uma ro-
tina de trabalho, em que o 
vestuário o sufoca um bocadi-
nho. O Edyoung é uma pessoa 
que em casa é diferente do 
trabalho. O seu cabelo e barba 
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são enrolados. A camisa dele 
é de cor diferente, a calça tem 
rasgadura no joelho e seu sa-
pato é muito mais descontraí-
do. Edyoung é mais powerfull. 
Se Edmilson conseguir apa-
nhar o power de Edyoung e ir 
trabalhar, em dois dias ele se 
tornará Diretor-Geral. 

VV: Então tu és rapper e tam-
bém tens o lado produtor e 
slammer. Como sabias que ti-
nhas isso? 

EL: Comecei a fazer slam jun-
tamente com o grupo Detroit 
Kabu Verdiano, em Assomada. 
Agora pertenço a este grupo, 
mas no começo eu não era 
membro. Em alguns shows 
criávamos um clima, e eu de-
clamava os meus textos, en-
quanto tinha música no fun-
do a acompanhar. Isso criava 
mais envolvimento antes do 
próprio show e sempre funcio-
nava. Era slammer e nós não 
sabíamos, até que um dia vi 
no canal Youtube um senhor 

francês chamado Grand Corps 
Malade, que é um dos no-
mes de referência que eu te-
nho, pois é muito forte a sua 
maneira de comunicar. Uma 
coisa é ouvir rap que, com 
toda aquela distração e instru-
mental, e lows e outras coisas 
que envolvam palavras. O que 
tem muito impacto, pois nem 
sempre há distração, então há 
muita força em dizer. Naquela 
altura ninguém fazia isso, ou 
seja, não havia a mesma estru-
tura em Cabo Verde. Um dia, 
na Casa da Música, propuse-
mos fazer um evento durante 
um sábado por mês. Depois 
também queríamos fazer no 
cinema, mas não acreditaram 
em nós. Até eu duvidei logo 
no início. Mas não desisti e 
acabei por passar no Palácio 
da Cultura Ildo Lobo com um 
colega meu. Vi um cartaz que 
anunciava a terceira edição de 
slammer na Praia. Fiquei a pen-
sar: aqui na Praia tem slammer 
e nem dei conta.  Liguei para 



92

a organização e disse que que-
ria participar. Disseram-me 
para preparar e ensaiar para 
poderem ver se realmente o 
meu texto tinha qualidade 
para apresentação. Foi o que 
iz. As pessoas não só gosta-
ram como icaram espantadas 
com o meu texto e com a mi-
nha apresentação. No segun-
do dia que eu fui, literalmente 
iz uma parte de rapper e outra 
de slammer. Tive dois anos a 
fazer rap de qualidade, mas ao 
fazer slam, em pouco tempo, 
o sucesso apareceu. Ao descer 
de um palco, ouvi uma voz no 
fundo da coluna a anunciar: 
“Edyoung foi o escolhido para 
representar Cabo Verde em 
Portugal”. Era o ano de 2016 e 
foi lá que tudo começou em 
termos de caminho. 

VV: Tu tens uma mensagem 
forte. As tuas palavras têm 
impacto que resulta do ines-
perado. Com o teu trabalho, 
o que te aconteceu que não 
esperavas? 

EL: Em termos de resultados, 
hoje, por exemplo, saio nas ruas 
e as pessoas me chamam para 
falar em seus nomes. Acho isso 
uma responsabilidade mui-
to grande para mim, porque 
quem sou eu para falar pelos 
outros ou ainda representar 

os jovens. Muitos olharam 
para esta minha capacidade 
de falar com a voz dos jovens, 
o que tem muito impacto 
no meu trabalho. Há pessoas 
que me olham como uma voz 
que os representa. Em alguns 
lugares, nalguns eventos, falo 
em nome da juventude, mas, 
sinceramente, ainda não me 
sinto responsável. Talvez no 
futuro estarei. Sinto-me grato 
pelos convites, não por ser 
“super-merecedor”, mas grato 
por estar onde estou. 

VV: Nesta Academia sobre o 
Futuro do Trabalho e, particu-
larmente, neste momento de 
Aspirações para Jovens, os jo-
vens estão muito interessados 
em ouvir a tua experiência. 
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Que possibilidades achas que 
os jovens podem ter hoje? 

EL: Possibilidades ininitas. 
Podemos falar de empreen-
dedorismo. Assim como um 
empreendedor tem a sua 

empresa, tu também, no teu 
bairro, na forma como cuidas 
do teu bairro, já és um em-
preendedor, por exemplo, em 
eventos que realizas para em-
poderar comunidades. 

A partir do momento em que olharmos para os jovens como 
criadores em tudo o que engloba a juventude, poderemos 
conseguir primeiro valorizar a criação. Cabo Verde é um país 
de música, mas muitos jovens não ganham com isso. Primeiro, 
é preciso valorizar os criadores e depois criar o conceito do 
que é ser empreendedor.

Assim limitamo-nos em mui-
tas coisas. Estamos a ter um 
formato que já é criado, de 
nós sermos considerados em-
preendedores ou trabalhar 

muito nesse lado que é dar 
aos jovens espaço para serem 
criadores e ganharem com as 
suas criações. Podemos ver 
que o mundo de hoje icou 
pequeno. Por exemplo, tenho 
um texto que coloquei no 
Youtube que diz que, embora 
Assomada esteja longe do Rio 
de Janeiro, está perto, porque 
não é perto geograicamente, 
mas a forma de chegarmos lá 
é muito mais fácil hoje.

Podemos criar uma empresa 
em Cabo Verde, por exemplo, 
de tecnologias, pois as possibi-
lidades que a Internet me deu 
izeram-me olhar para a globa-
lização. Eu, em Assomada, te-
nho os meus produtos trazidos 
da China. Cabo Verde está em 
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pé de igualdade com qualquer 
país no mundo em termos das 
oportunidades digitais. Aqui 
esta Academia que fala sobre 
o futuro do emprego passa ne-
cessariamente por um mundo 
digital, um mundo de alterna-
tivas. Não podemos pensar em 
uma empresa bem-sucedida 
se não pensarmos obrigatoria-
mente em uma oportunida-
de que o digital oferece. Cabo 
Verde hoje está num processo 
grande de transformação digi-
tal, com muitas pessoas que 
vão na onda e outras pessoas 
que se perdem na onda. É pre-
ciso entender qual é o nosso 
objetivo com a onda que está 
por vir. Se queremos surfar ou 
queremos esbarrar. O Digital, 
entretanto, vai muito além do 
Facebook, do Instagram, do 
Messenger, etc. Digital vai em 

todas as coisas, como um ne-
gócio que pode surgir. Fala-
se de inteligência artiicial, de 
realidade aumentada. Nós, em 
Cabo Verde, podemos com-
petir com grande coração, 
mas o que falta? Falta apostar 
em educação e na preparação 
para um jovem ter um futuro. 
Não é possível termos um sis-
tema arcaico de ensino e es-
perarmos resultados diferen-
tes. Precisamos de formação, 
de uma mudança de sistema 
de ensino, em podemos ser 
capazes de falar sobre smar-

twach, de carros inteligentes. 
Há uma série que passa na 
TCV, não sei se já viram. Essa 
série, de há 20 anos, prevê 
todo tipo de capacidade de 
um povo para prever o futuro. 
Precisamos hoje seguir a ten-
dência do futuro, mas prever 
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antes, para ver que tendência 
o futuro pode trazer. 

VV: Obrigado pela partilha 
que izeste. É muito interes-
sante, porque existem mui-
tas pessoas que fazem mú-
sica, mas pensam somente 
no público em Cabo Verde. E 
tu, o teu pensamento qual é? 
Quando fazes slam pensas no 
mundo inteiro?

EL: Minha linguagem de slam-
mer é humanista. Então eu 
achei a forma de criar elimi-
nando fronteiras. Tenho cons-
ciência de que minhas músi-
cas podem não chegar onde 
eu quero que cheguem, mas 
estou preparado para chegar 
onde for preciso, porque eu 
falo uma linguagem global. 
Não falo de problemas muito 

locais ou temporais. Eu falo de 
uma forma que engloba todas 
as áreas e não me limito a cria-
ção. Eu fui ao Brasil e percebi 
que os brasileiros falam com 
uma linguagem muito local. 
Os seus problemas às vezes 
não se repetem em Portugal. 
Um slammer do Brasil em 
Portugal não funciona bem se 
ele falar de uma forma muito 
local. Eu sempre, na minha 
criação, tento ser o mais glo-
bal possível. Eu vejo os meios 
digitais também como uma 
plataforma, ao preço de uma 
mensagem. O meu objetivo é 
ter uma plataforma que nos 
possa ajudar a alcançar voos 
mais longe, que faça com que 
a mensagem chegue onde 
desejamos.
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COMPETÊNCIAS PARA OS EMPREGOS DO 
FUTURO E APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

APRESENTAÇÃO DE 
FERNANDO CASANOVA

Oicial de Programação da 
OIT/Cinterfor

A minha comunicação versa 
sobre os desaios que apre-
sentam as mudanças no mun-
do de trabalho em função de 
muitas tendências de transfor-
mação e sobre as competên-
cias que os jovens e os traba-
lhadores necessitam agora e 
no futuro. Importa saber que 
não conseguiremos vencer 
sozinhos. Precisamos de mui-
ta cooperação e intercâmbio. 

Por isso, o CINTERFOR, que é 
um centro da OIT especiali-
zado no campo da formação 
proissional, reúne uma rede 
de instituições de ensino pro-
issional em toda a América 
Latina, Espanha, Portugal e 
Cabo Verde, o único parceiro 
que temos em África. Aqui, o 
IEFP é membro da nossa rede 
já há alguns anos, o que possi-
bilita a Cabo Verde tanto rece-
ber como oferecer cooperação 
com toda essa rede para dis-
cutir de modo a atingir os ob-
jetivos que norteiam os tem-
pos atuais. 

DIA 2
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Toda a gente, em todas as re-
giões, está a discutir o sécu-
lo do trabalho, os desaios, os 
reptos que este futuro lança 
para todos. Por isso, a OIT tem 
promovido muitos diálogos 
e intercâmbios. Foi criada a 
Declaração do Centenário da 
OIT, aprovada por todos os 
seus países membros, em que 
se pode encontrar uma série 
de informações acerca das 
discussões sobre o futuro do 
trabalho. Convido todos a le-
rem essa publicação, que não 
é muita extensa. 

As discussões globais sobre as 
transformações do mundo do 
trabalho e a reverberação disso 
na comunicação social criam, 
às vezes, notícias que aca-
bam por provocar medo nas 

pessoas, como se estivessem 
em perigo diante da inevitá-
vel substituição dos empregos 
humanos por máquinas. Não 
só a ameaça dos robôs, mas da 
inteligência artiicial. Exemplo 
disso é o supercomputador 
Watson, que no início apenas 
batia as mãos nos concursos 
dos programas de perguntas 
e respostas nos EUA, mas ago-
ra é capaz de processar tanta 
informação que pode fazer o 
diagnóstico de câncer pulmo-
nar, acertando 90%, enquanto 
a média dos médicos acerta 
cerca de 50%. Ou ainda ofe-
recendo alternativas de trata-
mentos que os médicos não 
tinham considerado. Há notí-
cias de empresas de seguros 
no Japão que substituíram 
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34 avaliadores de reclamação 
pelo Watson, de algoritmos 
que convertem dados em uma 
notícia de jornal, hotéis 100% 
automatizados, empregados 
sendo substituídos por robôs-
-farmacêuticos e até alguns 
processos legais estão sendo 
automatizados. Entretanto, 
por que tanta preocupação 
com essas transformações, se 
não é a primeira vez que isso 
acontece? 

Disrupções tecnológicas na 
história da humanidade acon-
teceram muitas vezes. No sé-
culo passado ocorreu uma 
grande revolução tecnológica, 
que também provocou uma 
grande preocupação, mas de-
pois dessas transformações ti-
vemos um incremento muito 
grande de empregos, como 
nunca se viu na história an-
terior da humanidade. Mais 
recentemente, por exemplo, 
com a inserção das caixas au-
tomáticas nos EUA há 45 anos, 
os empregados bancários pas-
saram de 250 mil a 500 mil. 
Então qual é a mensagem? 
As ocupações não desapare-
cem. Elas se transformam e 
são criados novos empregos. 
Vejamos o caso da Alemanha, 
o país com maior número de 
incorporação de robôs desde 

meados dos anos 1990 e onde 
houve crescimento do núme-
ro de empregos e redirecio-
namento do emprego na área 
de manufatura para área de 
serviços, por exemplo.  Mesmo 
empregos em certos sectores 
permanecem, mudando as ta-
refas que os trabalhadores de-
vem desempenhar. 

Para pensar um pouco se efe-
tivamente os robôs mais inteli-
gentes podem signiicar o im 
do emprego, proponho dois 
autores: Schumpeter e Polanyi. 
Schumpeter fala de destruição 
criativa, que, com a tecnologia, 
as indústrias tendem a de-
saparecer, mas ocupações e 



100

empregos novos são criados. 
Já Polanyi, na década de 1960, 
falava que sabemos mais do 
que conseguimos transmitir. 
Existe um certo conhecimen-
to que pode ser formalizado, 
documentado, transmitido 
em termos de instruções para 
fazermos, mas há um outro co-
nhecimento, tácito, que não é 
tão fácil de sistematizar e de 
transmitir. O conhecimento 
tácito não é fácil de apren-
der de uma forma tradicional, 
mas deve ser incorporado atra-
vés das interações, num certo 
contexto com outras pessoas, 
tentando resolver problemas, 
criando uma cultura. Trata-
se de um conhecimento que 
é muito difícil de transmitir 
através dos livros, nos manuais 
de instruções, por isso não se 
consegue transmitir para as 
máquinas com inteligência 
artiicial, pois há uma dimen-
são desse conhecimento que 
é humana. 

Um estudo de Alfred Michael, 
da Universidade de Oxford, 
publicado em 2013, revela que 
47% das ocupações do mundo 
desenvolvido podem ser auto-
matizadas daqui a algumas 
décadas. Outros estudos indi-
cam que as ocupações que te-
rão mais risco de serem afeta-
das são aquelas com nível de 
qualiicação média e baixa, a 
do tipo rotineira, e que as pes-
soas com maior nível educati-
vo desempenham ocupações 
com o risco de automatização 
signiicativamente menor. Há 
um ranking de 702 ocupações 
em que foi analisada a possi-
bilidade de substituição labo-
ral humana. A ocupação com 
mais risco de substituição por 
robôs é a de telemarketing. A 
ocupação com menos risco 
de substituição é a de tera-
peuta recreativo. Educadores 
estão numa posição entre 682 
e 681, de baixo risco. Desporto, 
posição de alto risco. Modelos 
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de passarelas, de alto risco. 
Assistente de contabilidade, 
alto risco. Personal trainer, bai-
xo risco. Desenhadores, cien-
tistas etc, baixo risco. 

Qual é o padrão? O padrão é 
que as ocupações com bai-
xo risco exigem preparação e 
aplicação do mesmo tipo de 
habilidades, mas em contex-
tos que não são perfeitamente 
previsíveis, que não são bem 
deinidos, mas de grande le-
xibilidade. Na área da saúde, 
por exemplo, você pode ir ao 
Watson e ele pode lhe propor-
cionar um melhor diagnóstico 
e a indicação do melhor trata-
mento, mas, no inal, é preciso 
olhar nos olhos da pessoa, in-
teragir com ela, conhecer suas 
outras dimensões, a família, o 

contexto, e isso é muito com-
plexo. Quanto aos educadores, 
pode-se apostar na tecnologia, 
o que é muito útil, mas é preciso 
interagir com os alunos, estar 
na escola, analisar o contexto 
do país. É necessário combi-
nar uma série de fatores para 
se obter uma boa educação. 
No caso que referi anteriormen-
te do hotel automatizado, os 
clientes certamente preferirão 
interagir com os funcionários, 
procurar informações, a comu-
nicação humana. Uma quanti-
dade de elementos que fazem 
com que seja preferível haver 
interação com humanos. Em 
qualquer empresa deve haver 
cooperação para solucionar os 
problemas, sendo a presença 
humana indispensável. 

Diferentes organismos internacionais ligados à aprendiza-
gem no século XXI izeram estudos sobre como seriam as 
competências necessárias para o futuro. Eles chegaram a 
diferentes conclusões, como a criatividade, o pensamento 
crítico, a alfabetização mediática, a competência na apren-
dizagem da inovação, a alfabetização digital etc. Nós izemos 
uma comparação e tentamos estabelecer um denominador 
mínimo dessas competências fundamentais, que são a cria-
tividade, o pensamento crítico, a comunicação, a colaboração, 
a alfabetização digital e a resolução de problemas. Há ainda 
a competência de aprender a aprender.
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A minha impressão é que 
quando se está inserido num 
contexto que estimula a cria-
tividade, o pensamento crítico, 
a comunicação, a colaboração, 
a resolução de problemas, es-
tá-se, de facto, aprendendo a 
aprender. Essas habilidades 
podem ser vistas como rea-
ções a incertezas acerca do 
futuro. São habilidades que 
têm características de ter um 
maior nível de alteração e que 
são transferidas em processos 
de trabalho. São importantes 
no atual contexto do mercado 
laboral, em que não vamos ter 
mais o padrão de emprego ao 
longo da vida. Vamos ter que 
mudar de emprego. Em um 
momento podemos ser em-
pregado, noutro um empreen-
dedor; desempregado e ter 
que procurar um novo empre-
go. Temos que navegar nesse 
mercado novo que está a sur-
gir, e é muito importante con-
tar com essas habilidades e 
competências que podem ser 
aplicadas em diferentes con-
textos. A ciência, a tecnologia, 
a engenharia, a matemática e 
as artes são áreas que, mesmo 
estando no plano técnico, não 
são tão especíicas, portanto 
são também transferíveis. 

As habilidades acima mencio-
nadas não se desenvolvem por 
meio de modelos tradicionais. 
A modalidade de educação 
que temos conhecido no últi-
mo século não é propícia para 
o desenvolvimento desses ti-
pos de habilidade, pois não 
se desenvolvem em formação 
sem conceito nem centradas 
em professores ou conteúdos. 
Estamos perante uma neces-
sidade de mudança no dese-
nho da prática pedagógica. 
Temos um modelo que já não 
serve mais. 
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O que propomos são metodo-
logias de ensino e aprendiza-
gem baseadas em pesquisas e 
projetos. A aprendizagem tem 
que ser conceitualizada e rea-
lista, orientada para resoluções 
de problemas. Tem de ser uma 
aprendizagem do tipo coletivo, 
em que as competências do 
indivíduo somente podem ser 
desenvolvidas no âmbito do 
trabalho coletivo e colaborati-
vo. Os alunos têm que condu-
zir o processo de ensino com 
a facilitação e a orientação dos 

professores, sendo, portanto, 
um processo relexivo e crítico, 
com base em processos dos 
sectores. Os que estudam a 
construção ou o turismo, por 
exemplo, querem aprender e 
fazer projetos que estejam re-
lacionados com o sector em 
que eles estão procurando se 
empregar no futuro. Para isso, 
temos que adaptar os proces-
sos.  Vou me referir mais às 
mudanças que necessitamos 
na formação proissional. 

Temos que modiicar os mecanismos de controle de qualidade, 
mudar as regras administrativas e temos que construir novos 
ambientes de aprendizagem. Necessitamos de outros tipos 
de infraestruturas, de outros tipos de desenvolvimento curri-
cular e de uma nova formação dos professores, porque eles 
têm que cumprir um novo papel. Construiremos esse novo 
ambiente de aprendizagem com o desenvolvimento curricu-
lar baseado em projetos, com mais infraestruturas e mais 
ação dos formadores. Criar infraestrutura requer simulação 
de situações de trabalho reais, não baseando no tradicional, 
mas numa nova conceção, para diferentes tipos de organiza-
ção das aulas, em grupos, concursos, colaboração etc. É pre-
ciso oferecer ferramentas de pesquisa e espaço de relexão 
sobre a pesquisa. Temos que proporcionar espaços mais 
produtivos, com recursos e ferramentas de teste. Temos que 
contemplar o trabalho multidisciplinar.

Os formadores têm que cola-
borar entre eles para o bom 
desenvolvimento do traba-
lho. A escola ou o centro de 

formação deve ser aberto e 
estabelecer vínculos com a 
comunidade, com as empre-
sas, interagindo mais com a 
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realidade e seus novos desa-
ios, o que vai proporcionar 
mais possibilidades de imagi-
nação, criatividade e mais sen-
tido para o que se estuda. 

No velho paradigma da edu-
cação, o professor era qual-
quer um que sabia da maté-
ria e transmitia ao público o 

conhecimento, os conteúdos, 
os conceitos e as informações. 
Ele orientava a memorização 
de dados e processos com 
os alunos, que, de modo ge-
ral, eram passivos. A avaliação 
era feita por meio de respos-
tas corretas e o pensamento 
crítico não era tão necessário, 
além da exigência do controle 
disciplinar. O novo paradigma 
requer do formador uma série 
de habilidades que não têm 
nada a ver com a disciplina. 
Ele ajuda a identiicar lemas, 
guias, direção de soluções e 
constrói coletivamente o co-
nhecimento, com a participa-
ção ativa dos alunos na sele-
ção dos conteúdos em função 
do projeto e do desaio que 
tem que ser atingido. 

O novo paradigma da educação está centrado na interação, 
nos trabalhos em grupos participativos, colaborativos e 
motivados pela demanda. Os conteúdos que são oferecidos 
dependem da demanda e da pertinência das informações 
necessárias para a integração no processo de ensino e apren-
dizagem. A avaliação não é mais individual nem de respostas 
corretas, mas levando em conta a evolução do processo de 
aprendizagem das pessoas e apontando o desenvolvimento 
do potencial dos alunos.

As aulas devem ser abertas, 
podendo o aluno participar 
de forma presencial e virtual. 

Por im, um treinador prois-
sional tem que dominar a téc-
nica de facilitação de equipas 
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e tem de estar de acordo com 
os objetivos pretendidos. As 
atividades têm que ser signii-
cativas e promover o trabalho 
em grupo de forma autóno-
ma, baseado na pesquisa, no 
pensamento crítico, nas solu-
ções de problemas através da 
criatividade. Deve ser avaliado 
todo o processo, não apenas 
o resumo inal. A tecnologia 
tem de ser uma ferramenta 
pedagógica, não uma respos-
ta total, mas uma ferramenta 
que podemos utilizar no pro-
cesso. Resumindo, precisamos 
desenvolver habilidades que 

atualmente não estamos atin-
gindo com o velho modelo de 
educação e de formação pro-
issional. Necessitamos de um 
compromisso, do apoio insti-
tucional e estratégias para efe-
tivar aprendizagens baseadas 
em projetos. As infraestruturas 
podem ser compradas, mas o 
maior desaio é ter uma gran-
de quantidade de professores 
que consigam executar essa 
nova estratégia pedagógica.
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ECONOMIA AZUL: UMA PORTA PARA O 
CRESCIMENTO E O EMPREGO SUSTENTÁVEIS

APRESENTAÇÃO DE 
YOLANDA MOLARES

Diretora do Instituto para 
o Crescimento Sustentável 
da Empresa, ICSEM (Vigo/
Espanha)

Estes são dias que as Nações 
Unidas nos convocaram para 
reletir sobre quais são as 
oportunidades dos jovens 
no mercado de trabalho. 
Oportunidade é uma palavra 
muito bonita e temos de apro-
veitá-la, pois esse é o mundo 
em que vivemos. Um mundo 
cheio de oportunidades, re-
cursos, pessoas com vontade 
de fazer as coisas e é isso que 
temos que fazer. Trabalhar 
para este mundo, mas para 
isso temos que pensar. Temos 

que arranjar tempo para rele-
tir, para trabalhar, para discutir 
com as outras pessoas, para 
partilhar experiências, conhe-
cimentos, mas também para 
partilhar os nossos sonhos. 
Isso é algo que hoje é muito 
difícil. Todos sabemos que te-
mos que fazê-lo, mas não há 
tempo. Isto é o que todos di-
zemos. Alguém te encontra na 
rua e diz: “Que tal?” E respon-
des: “Muito bem, mas não te-
nho tempo para nada.” Todos 
dizemos a mesma coisa, mas 
temos que ter tempo. Esta 
Academia é um tempo para 
reletir e falar sobre o futuro. 

ECONOMIA AZUL
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Disseram-nos que o futuro não 
é o presente, mas só para nós, 
os que já têm mais de 40 anos. 
Para os jovens, o futuro é o pre-
sente. Os que são da minha ge-
ração, com mais de 40, muitas 
vezes falam das novas prois-
sões, dos novos tempos, das 
novas tecnologias, mas para os 
jovens nada disso é novo, pois 
quando nasceram já havia es-
sas coisas. A minha ilha quan-
do tinha 2 anos tomou o bla-

ckberry do pai e disse: “Isto não 
funciona!”, porque não se mo-
via com o dedo. Não era digital. 
Então, o que dizemos que são 
coisas novas não o são para os 
jovens. São novas para nós. 

A palavra-chave: mudança. É 
uma responsabilidade nossa, 
dos que têm empresas, dos que 
trabalham na administração. 
Nós é que temos de mudar as 
nossas formas de ver as coisas, 
os nossos projetos, os nossos 
procedimentos. Mudar a forma 
de avançar, mudar as estraté-
gias. O importante é avançar 
para que realmente esta pala-
vra tão bonita que é oportuni-
dade seja uma realidade. 

Não podemos seguir discutin-
do o que vem, pois já sabemos 
o que virá e o que já está aqui. 
Então, para mim, as palavras-
-chave são: oportunidades, 

mudança e adaptação. Não 
podemos ter um mundo onde 
os jovens que entram nas nos-
sas empresas se frustram. Eles 
se frustram porque não esta-
mos preparados. Não temos 
a tecnologia, as metodologias 
e é nisso que temos de traba-
lhar. Estamos a trabalhar com 
palavras e conceitos diferen-
tes do que trabalhávamos há 
10 ou 15 anos, como inovação, 
ideias, objetivos, payback. São 
palavras que estão a cobrar um 
pouco mais de sentido. Tudo 
isso também nos leva a novas 
formas de nos relacionar. Eu 
lembro-me de que, há 8 ou 
15 anos, para fazer qualquer 
projeto fora da minha casa, 
do meu escritório na Espanha, 
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vezes falam das novas prois

sas coisas. A minha ilha quan

tinha que estar a viajar todo o 
tempo. Qualquer reunião era 
uma viagem. Os correios ele-
trónicos não funcionavam em 
todo o mundo e o Skype mui-
to menos. Agora sim. Agora es-
tamos em todas as partes ao 
mesmo tempo e temos que 
ter cuidado, pois isso de estar 
em todas as partes não signi-
ica não estar em nenhuma 
parte. Temos, portanto, que 
pensar em trabalhar com pa-
lavras como partilhar, intera-
gir, participar, colaborar, dina-
mizar, no entanto ter atenção 
que não devem ser só palavras, 
mas sim ações. Tudo isso está 
sempre marcado numa pala-
vra ainda mais bonita que uti-
lizamos continuamente, que 

é “sustentabilidade”. Há uns 
12 anos, estava em Costa Rica 
numa comunidade com mui-
tas necessidades e estávamos 
a falar num projeto de áreas 
marinhas protegidas. Um pes-
cador, creio que nem ler sabia, 
falou da sustentabilidade. Com 
esta palavra: sustentabilidade. 
Eu pensei: como pode esta 
pessoa falar de sustentabili-
dade. Pode falar do conceito, 
mas não utilizar essa palavra. 

Na conferência em 2012 de 
Ohio, falamos da sustentabili-
dade, que temos que criar um 
mundo sustentável. Temos ob-
jetivos estupendos de desen-
volvimentos sustentáveis até 
2030. E o que quer dizer sus-
tentabilidade? Signiica utilizar 
os recursos que temos agora 
para criar riqueza sem com-
prometer a riqueza dos nossos 
ilhos, dos nossos jovens.

Estando aqui em Cabo Verde, 
provavelmente escolheríamos 
como prioritário um objetivo 
relacionado aos oceanos. Uma 
das metas do objetivo 14 dos 
ODS é precisamente ligada 
às áreas marinhas protegidas, 
podemos estender aos ocea-
nos em geral, e contribui para 
a redução da pobreza aumen-
tando a renda e melhorando a 
saúde das pessoas. 
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Outra vez, palavras. Realmente podemos concordar com elas, 
mas como implementar tudo isto? O que podemos fazer? 

Um senhor do Norte da Europa, Gunter Pauli, há alguns anos, 
chamou as pessoas para falarem do conceito de economia 
azul. Uniu as palavras economia e desenvolvimento, apostou 
na sustentabilidade, juntou a parte local e, sobretudo, a pala-
vra azul. O que esse senhor se lembrou foi de que estamos 
rodeados de mar. 85% do planeta é água. O mar é parte da 
nossa tradição, da nossa cultura e devemos conhecer o que 
existe no mar e o que ele nos pode dar. Nós somos como os 
animais, fazemos parte do ecossistema, e como parte dele 
podemos aproveitar dos recursos que estão ao nosso redor, 
mas também temos que devolver ao planeta os recursos que 
estamos a tomar.

Gunter Pauli disse que os ma-
res estão à nossa disposição e 
que deveríamos aproveitar as 
suas vantagens e gerar rique-
za, mas de forma responsável. 
Os oceanos são uma grande 
massa de água azul. 37% da 
população mundial vivem na 
costa, mas a pesca e a aqua-
cultura só representam 10% 
do meio de vida da popula-
ção e 2,5% do valor da eco-
nomia mundial. As atividades 
que atualmente geram maior 
emprego neste contexto são a 
pesca e o turismo. As Nações 
Unidas, a Comissão Europeia e 
a União Africana estão a falar 
do crescimento azul e do novo 
enfoque que implica utilizar 
esses recursos de forma inte-
grada e gerar riqueza. 

A questão que se põe é: como 
fazer isso? Primeiro: conhecer 
o nosso redor; Segundo: iden-
tiicar o que devemos me-
lhorar em nosso redor para 
podermos gerar riqueza e 
realmente ter essas oportuni-
dades de que tanto estamos 
a falar; Terceiro: aproveitar, 



111

planiicar como devemos fazer 
e de forma sustentável; Quarto: 
pôr o valor. 

Entretanto repito, como po-
demos fazer isso? Nós izemos 
algo na Espanha. Vou explicar 
a nossa experiência na econo-
mia azul. Trabalho num proje-
to que envolve o porto de Vigo, 
que é um porto internacional, 
situado na Galiza, em cima de 
Portugal. Trata-se de um bom 
exemplo de como uma cidade 
pode crescer ao lado de um 
porto, que não é nada mais 
que a união de muitas ativi-
dades económicas, onde tem 
que trabalhar muita gente, 
com mais ou menos formação, 
licenciados etc. As pessoas 
que também não trabalham 
naquele porto também se be-
neiciam. Todos que vivem em 
Vigo são beneiciados. Não só 
os que vivem em Vigo, mas os 

que vivem na Europa, porque é 
uma porta de entrada de pei-
xes, frutas, roupas e uma porta 
de saída da nossa economia. 

Quando falámos em econo-
mia azul, disseram: “Como 
fazer para que realmente sig-
niique algo? Se a economia 
azul implica utilizar os nossos 
recursos, como é que vamos 
fazer isto?” Então, começámos 
a trabalhar e a desenhar uma 
estratégia. O primeiro ponto 
dessa estratégia foi assegu-
rar que não poderíamos fazer 
nada sozinhos. O segundo 
ponto foi que não deveríamos 
fazer nada sozinhos. O terceiro 
consistia em como fazer algo. 
O que izemos foi convocar 
cerca de 250 pessoas (e hoje 
são muito mais) que esta-
vam relacionadas com todas 
as atividades que pudemos 
identiicar no porto de Vigo. 
Atividades relacionadas com a 
pesca, com a construção naval, 
com a energia azul, universi-
dades, engenharias, marinha 
desportiva, cruzeiros, comér-
cio, história, cultura, não só a 
cultura geral, mas as ativida-
des como a pesca tradicional, 
a formação, a tecnologia azul, 
a conexão do nosso porto com 
outros portos como com o de 
Cabo Verde. Decidimos convo-
car pessoas responsáveis pela 
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geração de conhecimento, 
como a universidade, os cen-
tros de formação, a academia.  
Depois chamamos a adminis-
tração, neste caso, o Governo 
e as suas representações nas 
áreas do mar, do fomento, do 
transporte, do meio ambien-
te, da educação, enim, todas 
as atividades, pois todos têm 
que estar nesta mesa, pois o 
que conta não é a competên-
cia de cada um, mas de todos. 
Igualmente envolvemos a so-
ciedade civil, as organizações 
que trabalham com os consu-
midores, com a cidadania, os 
sindicatos, a organização da 
defesa dos direitos dos traba-
lhadores, já que era importan-
te assegurar o trabalho digno. 
Chamamos ainda o sector 
privado, todas as empresas e 
organizações empresariais e 
sectoriais que representam 
cada uma das atividades e 
sentamo-nos todos para de-
senvolver o projeto em dois 
processos.

O primeiro processo consistia 
na discussão e o segundo, na 
identiicação dos nossos pon-
tos críticos, as oportunidades 
à nossa volta e como podería-
mos aproveitá-las. E assim ize-
mos em duas fases e o resulta-
do foi um plano completo com 
objetivos, projetos e ações. Não 

valia a pena simplesmente 
dizer que íamos potenciar a 
pesca fresca e atrair novas es-
pécies. Era preciso dizer como 
isso seria possível. Trabalhamos 
com transparência, susten-
tabilidade e desenhamos 46 
projetos. Assumimos respon-
sabilidades e começamos a 
buscar inanciamentos, pois 
não tínhamos inanciamen-
tos e as coisas sem inancia-
mento não se fazem. E assim, 
hoje, já nos mobilizamos em 
60 projetos. As ações, em três 
anos, estão 53% feitas, e todos 
os grupos de trabalho con-
tinuam a trabalhar juntos. A 
cada seis meses reunimo-nos 
com os grupos de trabalho, 
fazemos as contas e voltamos 
com mais reforço. Isso é uma 
representação de uma imple-
mentação de uma estratégia 
azul. Também é importante 
explicar a toda a gente como é 
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que estamos fazendo e qual é 
o impacto que essas ações es-
tão gerando no meio ambien-
te, quanto CO2 estamos a re-
duzir, o impacto na inovação, 
quantas novas tecnologias 
implementamos e como as i-
zemos, que diferentes sectores. 
Pensamos, por exemplo, que 
poderíamos copiar ou adap-
tar processos bem sucedidos 
no  sector agrário. Trabalhamos 
também para a internacio-
nalização e, sobretudo, para a 

geração de empregos, porque 
tudo isso tem que se materiali-
zar em dinheiro, no crescimen-
to e na qualidade de vida das 
pessoas. É preciso que se criem 
empregos viáveis e sustentá-
veis. Estimamos que em seis 
anos conseguiremos 3 mil em-
pregos. Hoje já estamos com 
750 novos postos de trabalho. 
Envolvemos a universidade de 
modo a colaborar com a for-
mação proissional, como, por 
exemplo, na área das mudan-
ças climáticas. Assim os forma-
dores da formação proissio-
nal poderiam trabalhar com 
os pescadores tais questões. 
Ou ainda podemos ver como 
é que a formação proissional 
pode apoiar a investigação na 
universidade. Mas a economia 
azul também tem de trabalhar 
na criação de novos negócios. 
Então o Governo criou uma 
convocatória que se chama 
“prémios da economia azul”, 
que consiste na identiica-
ção de ideias de negócios em 
economia circular, como, por 
exemplo, um projeto de uma 
empresa que está capacitada 
em recolher os resíduos dos 
portos. Outro exemplo são em-
presas que apresentam ideias 
a esse prémio e buscam uma 
criação de emprego com con-
tribuições dentro da economia 
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azul. Outra inovação pode ser a 
criação de um projeto de pro-
dução de azeite a partir de mi-
croalgas. Em Cabo Verde, eu sei, 

através do projeto Empreamar, 
que há pessoas que já estão a 
pensar nestas coisas. 

Por im, o que é a economia azul? Ela é um enfoque que se 
implementa com uma ferramenta de planiicação, não mais 
do que isso. É ver o futuro, mas, melhor que o futuro, é o pre-
sente, é aceitar que o futuro das nossas gerações é aquilo que 
os jovens pensam que é hoje, e que não é nada novo. É pensar 
que devemos trabalhar sempre para melhorar a nossa quali-
dade de vida e para isso temos um recurso que podemos va-
lorizar sustentavelmente. É pensar que temos que considerar 
o nosso redor numa perspetiva holística, não pensemos só no 
mar e na pesca. Pensemos nas novas tecnologias, no sector 
da cosmética, por exemplo. Pensemos na energia, com o mar 
podemos gerar energia. Pensemos noutros sectores existen-
tes ou noutras atividades ligadas ao mar. Isso é pensar em 
inovação, não somente a tecnológica, mas a inovação social, 
sobretudo por uma causa que é de todos, dos mais velhos e 
dos mais jovens. Os jovens também têm que participar, opi-
nar e trabalhar.

A minha conclusão é que de-
vemos trabalhar juntos e in-
corporar a missão da econo-
mia azul, que se materializa 
quando fazemos as coisas. 
Gandhi disse: “Seja a mudança 
que você quer ver no mundo.” 
Temos de passar das palavras 
para a ação. Façamos projetos; 
inanciamento buscamos, mas 
primeiro planiiquemos juntos. 
Para que isso ocorra é preci-
so vontade, uma força mo-
triz, conforme Albert Einstein 

a deiniu, mais poderosa do 
que a eletricidade e a energia 
atómica. O ser humano é um 
elemento do ecossistema des-
se planeta. Não somos nem 
mais e nem menos importan-
tes que a baleia, que o leão ou 
que uma árvore. Somos mais 
um, mas temos algo que eles 
não têm, que é a nossa mente, 
a nossa inteligência, a capa-
cidade de avançar, ou seja, a 
vontade.
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OS EMPREGOS DO FUTURO NO SECTOR  
DA ECONOMIA AZUL

APRESENTAÇÃO DE  
TOMMY MELO 

Presidente da ONG Biosfera 1

Venho trazer-vos algumas 
ideias daquilo que poderão ser 
os empregos à volta da econo-
mia azul. Eu vim mostrar que 
Cabo Verde tem realmente 
uma grande potencialidade 
e há muitas coisas que não 
estão a ser feitas e que repre-
sentam oportunidades a se-
rem aproveitadas de imediato, 
para não passarmos pela situa-
ção de uma pessoa que venha 
de fora aproveite os nossos re-
cursos, porque nós nunca nos 
lembramos de os utilizar da 
melhor forma. 

O conceito da economia azul 
está sempre linkado aos re-
cursos que estão à volta dos 
oceanos e das zonas costeiras, 

utilizando uma palavra muito 
forte, que é a palavra sustenta-
bilidade. Portanto, economia 
azul é a utilização da melhor 
forma dos recursos de modo 
a termos a garantia de que as 
futuras gerações também pos-
sam continuar a ter acesso a 
esses recursos e utilizá-los da 
melhor forma. 

Em Cabo Verde temos uma 
grande oportunidade, pois 
somos um arquipélago. 
Qualquer coisa que esteja li-
gada aos oceanos, ao mar, eu 
penso que automaticamente 
aqui em Cabo Verde podemos 
ver como uma grande opor-
tunidade de novos nichos de 
negócios.  A questão que se 
coloca é: “O que nós não esta-
mos a aproveitar?”

Represento a ONG Biosfera 
e uma das nossas estratégias 
para os próximos cinco anos 
será trabalhar de perto com 
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as comunidades, agregando 
valor àquilo que ainda não é 
visto como uma oportunida-
de. Há em São Vicente uma 
atividade que foi desenvolvida 
por um jovem pescador da co-
munidade de São Pedro, que 
disse que já não conseguia ex-
trair do mar o seu sustento e 
então desenvolveu uma ativi-
dade nadando com tartarugas 
verdes, que são animais que, 
quando gostam de um deter-
minado local, permanecem 
aí por muito tempo, caso não 
sofram nenhuma ameaça. O 
referido pescador notou que 
mesmo em frente à sua casa, 
em São Pedro, havia uma tar-
taruga. Ele começou a alimen-
tá-la e hoje já tem 6 tartarugas 
verdes, com as quais nadam 
grupos com 10 turistas, às quin-
tas e às sextas-feiras. É cobrado 
o valor de  15 euros a cada uma 
das pessoas, portanto ele con-
segue auferir cerca de 35 mil 
escudos por semana, sem ter 
absolutamente nenhum gas-
to. Esse jovem está a ter um 
grande sucesso, trabalhando 
apenas dois dias por semana,  
porque ele quis dar oportuni-
dade para que outros jovens 
dessa comunidade utilizassem 
os outros dias de semana para 
também trabalharem com os 
turistas. Os 2 dias, disse-me 

ele, já lhe chegam muito bem, 
pois não quer muita dor de ca-
beça. Ele está feliz com aquilo 
que está a conseguir arranjar, 
trabalhando apenas 2 dias por 
semana. Se formos fazer as 
contas, posso airmar que está 
a fazer cerca de 120 mil escu-
dos por mês. Quem não quer 
um trabalho desse? 

Obviamente que quando fa-
lamos disso existem algumas 
perguntas que surgem, como 
se será eticamente correta 
essa atividade e se prejudica 
os animais. Sim, prejudica os 
animais. Eticamente correto 
ou não vai depender de que 
lado da balança se esteja a ver. 
Se é do lado dos ambientalis-
tas ou do chefe de família que 
precisa pôr comida à mesa. A 
minha análise é que sim, os 
animais são de alguma forma 
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prejudicados, tendo em conta 
que são selvagens. Pelo mun-
do todo é comum atividades 
como essa, como, por exem-
plo, na África do Sul. Como 
mergulho com tubarões bran-
cos, eu já participei naquilo. Só 
na Cidade do Cabo são sete 
baías e cada baía consegue por 
mês uma rentabilidade de um 
milhão de euros com a ativida-
de de nadar com os tubarões 
brancos. Não é bom para os 
tubarões,  mas, se não existis-
se essa atividade, os tubarões 
brancos dessa zona já teriam 
sido extintos com certeza, de-
vido à pesca. Temos, portanto, 
que colocar na balança os ma-
les e escolher o menor, apren-
dendo a minimizar os impac-
tos negativos. Existem formas 
de minimizar os impactos no 
caso das tartarugas em São 
Vicente, que consistem numa 
atenção à dieta alimentar des-
ses animais, conforme orienta-
ção dos biólogos. Então, é uma 
questão de regulamentação 
da atividade, de forma  que a 
pessoa que irá promovê-la sai-
ba exatamente o que tem que 
dar à tartaruga e a quantidade 
correta do alimento para atraí-
-la. Desde que o ser humano 
surgiu na Terra, há impactos, 
muitos deles negativos, mas 
nós temos que coexistir neste 

planeta e escolher dos males o 
menor, de modo a prejudicar 
menos o ambiente. A chave 
encontra-se na regulamenta-
ção das atividades, de forma 
a proteger melhor o meio am-
biente, os turistas e todos os 
envolvidos. Trata-se também 
de uma salvaguarda da es-
pécie. A comunidade de São 
Pedro antigamente matava 

tartarugas para ganhar 10 mil 
escudos com a venda da car-
ne. Desde que a atividade com 
os turistas começou, nessa 
praia já não é morta nenhuma 
tartaruga, ou seja, todos estão 
a lucrar, inclusive as próprias 
tartarugas, que permanecem 
vivas, e as pessoas, que  co-
meçam a ter lucro de forma 
positiva e sustentável com o 
ambiente. 
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Outra atividade é a observação 
das aves marinhas. Ocorrem 
todos os anos cruzeiros para 
observação de aves marinhas 
em Cabo Verde e nós nem 
temos conhecimento disso. 
Um cruzeiro que esteve aqui 
neste ano de 2019 levava 100 
pessoas. Cada pessoa pagou 
2.000 euros para passar 5 dias 
naquele cruzeiro e viajar nas 
águas de Cabo Verde para ver 
aves. Façamos as contas: 100 
pessoas vezes 2.000 €, por 
apenas 5 dias. Todos os anos, 
em Cabo Verde, há cruzeiros 
que vêm da Europa para fazer 
observação das nossas aves. 
Nós não sabemos disso. Nós 
não utilizamos isso. Podemos 
pensar que ter um barco é um 
investimento muito alto, mas 
acontece que nos Açores e na 
Madeira existe essa mesma 
atividade, só que feita a partir 
da terra. Nós temos um poten-
cial para observação de aves 
nomeadamente em Santo 
Antão, na Ilha do Fogo, em 
Santiago (na Baía do Inferno 
e noutras), na Ilha do Sal e em 
outras ilhas. Na Madeira, um 
passeio mais um lanche com 
observação de aves custa a 
cada pessoa 35 euros. A única 
coisa que é preciso ter é um 
telescópio pequeno, que pode 
ser comprado por 200 euros. 

Em menos de três ou quatro 
meses praticamente já está 
tudo pago. É um investimento 
pouco utilizado e não agride o 
ambiente de forma alguma. É 
preciso ter alguma formação 
para poder ser guia e identii-
car as aves, e,  ao im e ao cabo, 
utiliza-se o ambiente para ter 
um retorno inanceiro sem o 
agredir. 

No Senegal, nosso país vizinho, 
um passeio num barco tradi-
cional, nas pirogas que são pa-
recidas com as nossas, por cer-
ca de duas horas, sem lanche, 
custa a cada turista 16 euros, 
num barco com capacidade 
para 6 pessoas. Nós temos os 
nossos barcos tradicionais aqui 
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em Cabo Verde e ninguém está 
a utilizá-los em passeios dessa 
espécie. Muitos pescadores 
dizem que já não há peixe no 
mar e lamentam-se porque 
gostam de ir ao mar e têm os 
seus botes à vela. Está  aí uma 
oportunidade que pode ser 
desenvolvida e que está a dar 
certo no Senegal, porque não 
daria aqui em Cabo Verde? É 
preciso implementá-la. 

Temos outra prática que Cabo 
Verde está a deixar de parte, 
mas que é  muito utilizada 
em vários países. Eu acho que 
já se começou a utilizar essa 
atividade em Cabo Verde no 
passado, mas não se faz mais, 
e eu não entendi por que 

motivo, que é utilizar o calor 
terapêutico das areias negras. 
Temos várias ilhas com areias 
negras, no Fogo, em  Santiago, 
em São Nicolau. Santo Antão 
tem praias de areia negra lin-
díssimas. Na parte asiática do 
globo terrestre, podemos en-
contrar praias onde as pessoas 
passam óleos essenciais feitos 
localmente e são enterradas na 
areia durante 2 horas e meia, e 
pagam mais de 2 mil escudos 
por isso. Temos várias praias 
aqui de areia negra e eu me 
pergunto por que é que ain-
da não estamos a lucrar com 
isso. Existem várias comunida-
des que se localizam na zona 
costeira de Cabo Verde que 
poderiam retirar um grande 
rendimento dessa atividade. É 
claro que seria preciso algum 
tipo de formação, massagem 
para passar o óleo, alguma 
coisa mínima, sem grandes 
investimentos. Poderiam estar 
a recolher benefícios do meio 
ambiente sem estar de qual-
quer forma a prejudicá-lo. Os 
oceanos são a nossa riqueza 
e devemos lucrar com ele de 
forma sustentável. Existem 
muitas formas em Cabo Verde 
para se fazer isso.
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APRESENTAÇÃO DE 
AILTON MOREIRA

Investigador na Universidade 
de Cabo Verde

Primeiro gostaria de destacar 
as competências fundamen-
tais para o emprego do futuro.

É de crucial importância estar-se apto para uma comunica-
ção em várias línguas, principalmente em inglês, porque hoje 
em dia todas as informações que nós temos encontram-se 
em língua inglesa. É essencial o controle da nossa inteligência 
emocional e relacional, além da capacidade de motivação, 
liderança e resiliência. Nós temos de ser bons e fazer tudo 
com eiciência e eicácia, porque Cabo Verde não tem recur-
sos para desperdiçar.

Queria também reforçar a im-
portância de haver um pla-
no detalhado sobre o sector 
da economia marítima ou da 
economia azul. Notamos que 
muita gente está a fazer mui-
ta coisa, mas não há um pla-
no  detalhado, que as pessoas 
possam seguir. Há atividades 
que estão a sobrepor outras, 
fazendo com que recursos se-
jam desperdiçados. Havendo 
um plano detalhado e com 
seguimento, nós poderíamos 
poupar recursos. 

Já se falou muito da tecnologia, 
de blockchain, da inteligên-
cia artiicial, da computação 
3D, da robótica, mas questio-
no se nós já podemos neste 
momento utilizar tudo isso. 
Está-se a falar, por exemplo, da 
utilização do blockchain para 
resolver questões de alfânde-
gas nos portos. Djibuti, um país 
da África, está a utilizar esse 
sistema. Será que nós pode-
mos utilizá-lo para resolver os 
problemas das nossas alfânde-
gas? Há startups tecnológicas 
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que podem ser utilizadas. 
Temos o “Nha bes”. Aproveito 
para destacar a importância 
das universidades, pois o “Nha 
bes” é um aplicativo de gestão 
de ilas que surgiu na universi-
dade e que pode ser utilizado 
na gestão de ilas nas alfân-
degas, por exemplo. Por que 
não damos oportunidade a 
empreendedores que estão a 
mostrar que têm alguma coisa 
para Cabo Verde e desenvolver 
aplicativos nas instituições ca-
bo-verdianas? Na aquacultu-
ra, já se pode utilizar  resíduos 
marinhos das partes não co-
mestíveis de peixes para pro-
dução de biocombustíveis. Os 
exemplos são inúmeros, mas 
queria colocar ênfase naquilo 
que eu chamo de  empregos 
do passado na economia ma-
rítima ou empregos do pre-
sente que ainda podem ser ex-
plorados aqui em Cabo Verde, 
como a atividade da pesca, a 
fabricação e a comercializa-
ção de equipamentos de pes-
ca. Podemos até não fabricar 
tudo, mas podemos comer-
cializar produtos. Temos pro-
blemas em manter o pescado 
fresco até chegar ao consumi-
dor inal, além dos problemas 
de processamento e conserva-
ção de pescado, pois muitas 
vezes temos falta de gelo ou 

de técnicas simples de con-
serva, que garantiriam que o 
peixe pudesse chegar ao con-
sumidor inal com a qualidade 
exigida. 

Devemos construir uma base 
de conhecimento a im de 
melhorar o acesso às infor-
mações sobre o mar. Eu esti-
ve a procurar informações em 
relação à gestão do oceano 
em Cabo Verde e tive diicul-
dades em encontrar dados. 
Pergunto-me, então, o que é 
que estamos a fazer realmen-
te? Falamos da utilização de 
tecnologias na gestão portuá-
ria, da aquacultura, que vão 
ser empregos de futuro em 
Cabo Verde, embora já o se-
jam há muito tempo em paí-
ses como a China e em outras 
regiões. Falamos da utilização 
de pescados e recursos mari-
nhos na farmácia e também 
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na construção de biocombus-
tíveis. Falamos da investiga-
ção  oceanográica para co-
nhecermos os nossos recursos 
marinhos. Falamos da explo-
ração de recursos marinhos 

não-vivos, como o mineral. 
Devemos colocar ênfase na-
quilo que é mais importante, 
que são os problemas atuais 
que temos no sector da eco-
nomia azul.  

Primeiro, é importante uma boa planiicação de todas as ati-
vidades, para que haja concertação entre todos os atores do 
sector da economia azul para evitarmos que recursos sejam 
desperdiçados. Neste momento, destaco um programa im-
portante que está a acontecer na Universidade de Cabo 
Verde, que é o Empreamar, cujo objetivo é contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas dependentes do 
mar. Neste momento estamos na segunda edição do projeto. 
Na primeira edição, izemos várias campanhas de sensibili-
zação junto às comunidades costeiras e vários ateliês de 
oportunidades de negócio em Cabo Verde. Trinta jovens em-
preendedores receberam formação e reforço das capacida-
des ao nível da gestão de recursos marítimos. Dez mentores 
formadores receberam formação ao nível de monitorização 
de negócios ligados ao sector marítimo. Passamos do discur-
so para a ação. Promotores de negócios foram à Espanha 
observar experiências espanholas. Atualmente estamos na 
fase de deinição de pelo menos quatro projetos que devem 
passar para a fase de implementação, aceleração e que vão 
gerar, no mínimo, 15 postos de trabalho. São esses os empregos 
do futuro e do presente da economia azul. É o que nós temos 
condição de fazer agora para os jovens cabo-verdianos.

Ainda nesta segunda fase do 
Empreamar, realizou-se um 
concurso nacional de ideias 
de negócios no sector da eco-
nomia azul. Quando nos referi-
mos à economia azul, estamos 
também a falar do turismo, da 
energia, das pescas e de outros 

sectores, porque a economia 
chama para si todos os outros 
sectores de atividade. Tivemos 
mais de 130 candidaturas a 
concurso e foi oferecida forma-
ção a quinze promotores de 
negócios, porque os recursos 
que nós temos para inanciar 
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os projetos não são abundan-
tes. Tivemos que escolher ape-
nas 8 promotores de negócio 
com projetos importantes. Há 
uma promotora, por exem-
plo, que tem uma ideia de 
negócio de consultoria ener-
gética. Alguém pode pergun-
tar: “Como é que o consultor 
energético pode estar ligado 
ao sector da economia marí-
tima?” Consultoria energética 
no consumo de energias nos 
portos é algo que tem a ver 
com a economia azul. É preci-
so acariciar as ideias dos jovens 
cabo-verdianos que querem 
abrir o seu negócio e criar em-
pregos para as pessoas. 

Os promotores selecionados 
no Programa Empreamar re-
cebem formação em gestão 

para poderem melhorar as 
suas ideias e fazerem um pla-
no de negócio. A fase seguin-
te consiste numa incubação 
e aceleração para poderem 
implementar as ideias. Isso 
sim é ação. Nós temos que ir 
trabalhar, ao invés de icar a 
dizer que temos tecnologias 
3D, blokchain, mobile pen. 
A verdade é que nós não es-
tamos preparados para usar 
tudo isso. Trabalhemos naqui-
lo que podemos implementar. 
Nós temos problemas de co-
nexão interilhas. Cabo Verde é 
um pequeno país dividido em 
dez pequenos mercados. É 
muito difícil para um promo-
tor implementar uma ideia de 
negócio ligado ao mar e con-
seguir, por exemplo, escoar o 
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seu produto até à ilha do Maio, 
ou um pescador conseguir es-
coar o seu peixe do Maio até à 
Praia. São coisas básicas que 
nós devemos resolver, antes 
de começar a falar dos block-

chains. Temos que resolver as 
questões práticas. 

Para terminar, gostaria de real-
çar o papel da investigação no 
desenvolvimento da economia 
azul em Cabo Verde. Destaco 
aqui o papel das universidades 
no melhor conhecimento do 
nosso mar, dos oceanos e de 
tudo aquilo que eles podem 
nos oferecer. Importa também 
haver parcerias nacionais que 
funcionem entre o Estado e o 
sector privado e entre Estados. 
A economia não se vai desen-
volver se não houver parcerias, 
sem djunta mon. Tailândia, 
Bangladesh e Índia izeram 
uma parceria para poderem 
melhor explorar os seus recur-
sos. Nós devemos, igualmen-
te, fazer parceria com os paí-
ses da nossa região em África. 
Parcerias são formas de trans-
ferência de tecnologia e de 
investigação. 

É muito importante que haja 
uma verdadeira interligação 
entre todos os sectores. A pes-
ca não pode ser vista de uma 

forma separada e isolada dos 
demais sectores. Temos que 
ter uma ligação entre todos os 
sectores da atividade. 

Para terminar, deixo uma re-
lexão. Assim como nós cons-
truímos Cabo Verde, nesses 44 
anos, a partir de pouquíssimos 
recursos, também podemos 
construir uma economia azul 
competitiva, geradora de em-
pregos e promotora de um 
crescimento económico sus-
tentável e inclusivo. 
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APRESENTAÇÃO DE 
PAULO VEIGA

Secretário de Estado Adjunto 
para a Economia Marítima

Como sabem, o Ministério 
da Economia Marítima, em 
conjunto com a assistência 
técnica da FAO e o inancia-
mento do Banco Africano 
de Desenvolvimento, está no 
processo de inalização dos 
planos para a implementa-
ção da economia azul em 
Cabo Verde. Nós izemos um 
plano nacional da economia 
azul, com a sua promoção e 
deteção dos nichos de inves-
timentos. A economia azul en-
volve sectores diversos e não 
podemos pensar apenas no 
mar, temos também a zona 
costeira. A sustentabilidade é 
o fator essencial para a aplica-
ção do conceito de economia 
azul, por isso é preciso pensar 

no território no seu todo, des-
de o tratamento dos resíduos 
das indústrias, porque depois 
no im todos nós sabemos que 
acabam no mar. O pensamento 
da economia azul consiste em 
como podemos tirar proveito 
sustentavelmente dos recursos 
marítimos, mas também como 
é que podemos conservá-los. 
Isso implica, por exemplo, sa-
ber o que fazer com o plástico, 
como o podemos reaprovei-
tar. Em Cabo Verde estamos 
no início do desenvolvimento 
desse processo. Há uma fábrica 
em Santo Antão que produz, a 
partir de garrafas pet, azulejos e 
mosaicos,  mas do plástico po-
dem ser também feitos blocos 
para construção, estradas, utili-
zando-se uma tecnologia que 
não é cara. 
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A economia azul é muito mais do que oceanos. É tudo ao 
redor. Como sabemos, o mundo é coberto de água, e, por 
debaixo da água, temos a terra. Temos mais água do que 
propriamente terra e em Cabo Verde somos 99% mar. O nos-
so território, a nossa zona económica, é 99% mar e só 1% 
terra. Essencialmente todo desenvolvimento de Cabo Verde 
passa pelos nossos mares. Temos que realmente levar isso 
em conta para poder desenvolver este país.

É preciso conhecermos as nossas zonas costeiras e voltarmo-
-nos para o mar, aproveitando as suas potencialidades. Nós 
temos que começar a conhecer o nosso país do mar para 
dentro, ao contrário do que tradicionalmente tem ocorrido.

Até na nossa música, na nossa 
cultura, quando se fala do mar, 
fala-se sobre a tristeza da sepa-
ração e nunca de alegria. Aos 
ins de semana, frequentamos 
o mar e deixamos os nossos li-
xos nas praias, prejudicando o 
nosso ambiente.

Temos de criar empregos 
azuis. Podemos fazer tudo 
azul: porto azul, uma comu-
nidade azul, uma indústria 
de produção de água azul, 
que minimize a utilização de 
plásticos ou que os recicle. 
Há uma panóplia de ativida-
des que podem ser realiza-
das. Embora tenhamos no 
nosso plano identiicadas as 
áreas de oportunidades da 
economia azul, a imaginação, 
especialmente a dos jovens, 
é muito importante para am-
pliar os sectores de atuação 

da economia marítima, que 
abarca não somente a pesca, a 
aquacultura, o ambiente ma-
rinho, o turismo ambiental, o 
mergulho desportivo, a obser-
vação de aves, de tartarugas, 
etc. Na Boavista está a crescer 
a prática de avistamento de 
baleias. No ano passado foram 
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10 mil turistas que vieram ver 
as baleias. Já estamos a regu-
lamentar o sector de modo a 
proteger os recursos marinhos 
e a manutenção das visitas das 
baleias a Cabo Verde. Há es-
tudos que indicam que Cabo 
Verde é um berçário de tuba-
rões e os turistas já vão obser-
vá-los no Sal, por isso temos 
que regulamentar essa ativi-
dade também para proteger 
esses recursos, assim como as 
aves e as tartarugas. 

É claro que não podemos 
deixar de pensar em como 
tirar proveito dos 800.000 
turistas que recebemos em 
Cabo Verde. Muito dos em-
preendedores que andam a 
tirar proveito do turismo vêm 
de fora, mas nós podemos 

perfeitamente fazer o mesmo. 
Dou um exemplo de investi-
mento em Tarrafal de Monte 
Trigo, em que uma jovem ca-
bo-verdiana comprou oito 
caiaques e recebe turistas do 
mundo inteiro para passear, 
fazer pesca e para tirarem fo-
tograias. A Biosfera tem um 
projeto interessante, que é de 
acrescentar valor aos produ-
tos. Restaurantes e pescado-
res associaram-se para a pes-
ca sustentável, isto é, em que 
se utilizam métodos de pesca 
sustentáveis. Isso é adicionar 
valor ao produto. O peixe que 
se pesca de forma sustentável 
leva um selo. Aqui ainda não 
se tem efeito no preço do pro-
duto, mas mundialmente o 
preço do atum pescado com 
canas custa quatro vezes mais 
do que o pescado com rede 
ou com quilómetros de linhas, 
o que não é sustentável, pois 
assim outros peixes que não 
têm interesse ou que não de-
veriam fazem parte da nossa 
cadeia alimentar também são 
capturados. 

Em Cabo Verde ainda não des-
pertamos para o potencial da 
biotecnologia. Segundo al-
guns estudos, utilizamos ape-
nas cerca de 40 a 45% do 
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peixe que pescamos. Isso quer 
dizer que não tiramos o provei-
to ao máximo do produto. 
Espinhas e pele, por exemplo, 
podem servir como proteína 
para alimento das aves e dos 
animais, e nós não as temos 
utilizado; deitamos fora. Há 
oportundades novas que se 
podem criar. É claro que te-
mos que melhorar o que já 
existe, mas não devemos dei-
xar de sonhar e de criar novos 
sectores para exploração, pois 
temos potencialidades para 
evoluir usando as tecnologias 
para melhorar o sistema. São 
muitas as áreas que podem 
ser desenvolvidas no sentido 
de se tirar proveito dos recur-
sos dos oceanos, mas deve ser 
feito de modo a deixarmos 
para as gerações vindouras 
também essa possibilidade. 

Queria destacar uma impor-
tante política do Governo, cuja 
legislação foi recentemente 

aprovada no Conselho de 
Ministros, que é o Campus 
do Mar. Trata-se da criação 
de uma escola técnica volta-
da para a formação proissio-
nal de atividades ligadas ao 
mar. Para além das pescas, 
a Universidade Técnica do 
Atlântico está vocacionada à 
investigação sobre o que se 
passa no mar, sobre o que te-
mos no fundo do mar.  Para 
que os recursos não sejam 
desperdiçados, os projetos 
conluem debaixo de um cha-
péu que é o Campus do Mar, 
para que possamos tirar o má-
ximo de proveito das institui-
ções e que os inanciamentos 
necessários sejam canalizados 
para que possam ter o maior 
impacto possível. A investiga-
ção universitária e a investiga-
ção aplicada devem de mãos 
dadas servir o país e a sua 
economia. 
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ROMPENDO TELHADOS DE VIDRO: 
ESTRATÉGIAS PARA EMPODERAR MULHERES 
NO LOCAL DE TRABALHO

APRESENTAÇÃO DE 
DAMARIS LOPES DA SILVA

Consultora Especialista 
em Género

Vou apresentar-vos dados nu-
méricos sobre questões rela-
cionadas ao mercado de tra-
balho e explorar a metáfora do 
“teto de vidro”. 

Começo por apresentar algumas perguntas: 

 • As mulheres estão disponíveis para o mercado de trabalho? 

 • Se sim, qual é a sua percentagem? 

 • Onde é que estas mulheres estão empregadas e o que 
fazem? 

 • Em que proissão e atividade económica estão as mulheres 
na sua maioria?

 • Encontram-se na posição de cheia? 
 • O curso escolhido pelas mulheres propicia a inserção no 

mercado de trabalho? 

 • O que o famoso “teto de vidro” signiica? 

GÉNERO
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Estudos apontam que 49% 
das mulheres cabo-verdianas 
estão disponíveis para o mer-
cado de trabalho e destas, 43% 
estão a trabalhar efetivamente. 
É um pouco grave que apenas 
49% das mulheres estejam 
disponíveis para trabalharem. 
20,5% das mulheres que não 
estão disponíveis para o mer-
cado de trabalho airmam que 
têm de cuidar de algum de-
pendente, isto é, ilhos bebés 
ou têm um idoso ou alguma 
pessoa com algum tipo de 
deiciência aos seus cuidados. 
Isso signiica que essas mulhe-
res têm um trabalho não re-
munerado. Numa comparação 
com o número de horas de tra-
balho não remunerado que os 
homens e as mulheres se de-
dicam, observa-se que as mu-
lheres executam mais de 70 
horas semanais e os homens 
entre 30 e 40 horas. Um ho-
mem em qualquer idade faz 
menos horas de trabalho não 
remunerado que uma meni-
na cabo-verdiana de 10 anos. 
Compreende-se, portanto, que 
as mulheres nessa situação 
não consigam fazer trabalhos 
remunerados. Como é claro, 
tudo isso vai condicionando a 
disponibilidade feminina para 
o mercado de trabalho. 

As principais áreas do merca-
do de trabalho onde as mulhe-
res exercem atividades são o 
comércio, o emprego domés-
tico, o alojamento, a restau-
ração e a educação, que são 
áreas dedicadas a cuidados e a 
serviços. As áreas onde temos 
principalmente mulheres são 
as dos sectores secundários e 
terciários. 

Podemos nos perguntar, en-
tão, se as mulheres estão na 
cheia nessas áreas onde sua 
presença é dominante. Os da-
dos dizem que não. 65% dos 
chefes do sector secundário 
são homens e 35%, mulhe-
res; No sector terciário, 55% 
são homens e 45%, mulheres, 
ou seja, queremos ter mulhe-
res nos mercados de trabalho, 
mas não para serem chefes ou 
ainda, se possível, elas devem 
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estar em atividades ligadas ao 
sector informal. As mulheres 
estão inseridas num merca-
do de trabalho em que não 
há espaço para estarem na 
liderança.

Hoje os homens estão basica-
mente em todas as áreas e têm 
postos importantes como, por 
exemplo, no ensino técnico. 
As mulheres estão principal-
mente nas áreas de contabili-
dade, artes gráicas, gestão de 
pequenos negócios, enquanto 
os homens estão nas áreas de 
construção, eletricidade etc. A 
isso chamamos segregação 
de atividades com base no 
género, ou seja, as mulheres 
são ensinadas a cuidar, a fazer 
trabalhos não regulares, o que 
as leva a irem para carreiras 
mais ligadas a essas atividades. 

No ensino superior, o padrão 
se repete. As mulheres estu-
dam ciências sociais e cursos 
ligados à saúde. Nas ciências 

políticas e económicas temos 
paridade. Os cursos relaciona-
dos à engenharia e ciências 
básicas são desfavoráveis à  
mulher, enquanto o homem 
está em desfavor nas ciências 
sociais e letras. Questões como 
essas são muito importantes 
no âmbito do mercado de 
trabalho. 

A metáfora do teto de vidro 
signiica que as pessoas se de-
param com paredes invisíveis 
que as impedem de obterem 
promoções nas suas carrei-
ras laborais ou oportunidades 
para melhor enquadramen-
to no mercado de trabalho. 
Existem barreiras que limitam 
o acesso de mulheres a pos-
tos de lideranças. Há dados 
que revelam que, no mundo, 
1 em cada 4 líderes seniores 
é mulher. Somente 12% das 
Presidências dos Conselhos 
de Administração são ocupa-
das por mulheres. Em Cabo 
Verde, somente 35% das mu-
lheres estão na cheia de uma 
empresa. Isso signiica que há 
uma parede invisível que faz 
com que as mulheres não che-
guem onde querem. As mu-
lheres, além de sofrerem com 
o teto de vidro, enfrentam um 
outro problema que é a esca-
da partida. 
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A escada de ascensão da mu-
lher aos postos de liderança 
está com um problema de 
equilíbrio. E há outros proble-
mas. 65% das mulheres nos 
seus postos de trabalho rece-
beram propostas sexuais não 
desejadas, o que faz com que 
muitas vezes elas abandonem 
o seu trabalho porque se sen-
tem pressionadas, assediadas 
em responder sexualmente. 
Igualmente 65% das mulheres 
sentem-se excluídas no âmbi-
to do trabalho por serem mu-
lheres. Quando os chefes com-
binam jogar carta, eu, mesmo 
sendo boa no jogo de bara-
lho, não sou convidada para a 
partida. 

84% das mulheres nos seus 
postos de trabalho são 

acusadas de serem agressivas 
ou “boss” (terem a mania de 
que mandam). Se derem uma 
opinião, são taxadas de man-
donas, ou as mulheres que 
ocupam cheias são más. São 
estereótipos de género como 
esses que fazem com que 
as mulheres se questionem 
sobre a sua posição e aban-
donem a sua escada frágil e 
desequilibrada. 

Outra questão preocupante 
é a discriminação com base 
no género, quando se prefere 
promover um homem, porque 
se acredita que a mulher pode 
querer ter um ilho e descurar 
do trabalho. Ou ainda a segre-
gação de género por ativida-
des proissionais.

Existe uma cultura organizacional discriminatória e por isso 
temos que ter leis e ações airmativas, como a lei da paridade, 
que obriga que empresas públicas respeitem uma proporção 
de 40% a 60% nos cargos de direção e conselhos adminis-
trativos ocupados por mulheres.

Podemos nos perguntar qual o benefício em se ter equipas 
com gestão de equilíbrio de género. Vários estudos indicam 
que as empresas com paridade de género têm melhores 
resultados, porque agregam talentos. Metade da população 
do mundo é mulher, devemos, portanto, ter um ambiente de 
trabalho mais diverso. Uma sociedade com maior justiça so-
cial deve propiciar bem-estar para todas as pessoas. Quando 
todos estivermos incluídos no processo de economia produti-
va, o estado de bem-estar vai ser bastante mais robusto.

Espero que cheguemos a 2030 com um planeta 50/50.
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APRESENTAÇÃO DE 
CLÁUDIA RODRIGUES

Ativista Social e de Género

Estamos num mundo novo, 
com transformação e novas 
oportunidades, como a roboti-
zação, as inovações tecnológi-
cas e a digitalização. Vivemos 
numa era em que se deman-
dam talentos com especiali-
zação e competências para 
o novo mercado de trabalho 
global. 

Mark Zuckerberg, o CEO do 
Facebook, airmou que mulhe-
res estão a permanecer drasti-
camente sub-representadas 
em campos de tecnologia, 
perdendo oportunidades, mas 
também o mundo está per-
dendo muitas ideias por não 
incluir as mulheres. Nenhum 
país gosta de perder compe-
tências de metade da sua po-
pulação, portanto é uma ques-
tão séria e uma questão de 
desenvolvimento sustentável.

Cada vez mais o mundo em-
presarial está a exigir o melho-
ramento dos produtos. Temos 
que saber como os colocar no 
mercado, conhecer as redes 
e toda cadeia de valor de um 
produto. Uma coisa é ter um 
terreno, plantar batatas e ven-
dê-las por 100 escudos o quilo. 
Outra coisa é plantar batata, 
descascá-la, cortá-la, montar 
uma empresa de fritar batata, 
empacotá-la, colocar o produ-
to no transporte e mandá-lo 
para todas as ilhas de Cabo 
Verde. Isso se chama agregar 
valores, que tem como con-
sequência um maior retorno 
económico. As cadeias de va-
lor são novas áreas que tenta-
mos instituir em Cabo Verde.  
A industrialização pode até ser 
artesanal, não sendo necessá-
ria a aquisição de máquinas. 
Importa é a apresentação do 
produto de uma forma di-
ferente. Pode ser uma fruta, 
um pé de alface que, empa-
cotados, geram mais dinheiro 
como retorno. 
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As ideias de cadeias de valores podem garantir que as mu-
lheres estejam na produção e, ao mesmo tempo, nas vendas, 
por exemplo, mas é preciso estudo, pois a cadeia de valor não 
é só o abastecimento, requer outros elementos como o 
marketing. Exige-se a qualquer produtor ou qualquer empre-
sário uma visão completa de todo o sistema.

As empresas têm que come-
çar a eliminar a visão de géne-
ro estereotipada que muitas 
vezes encontramos nas peças 
publicitárias, pois já não fazem 
sentido nesse novo mundo, e 
as novas gerações não se sen-
tem representadas.  

Por im, é preciso garantir a 
igualdade de género na so-
ciedade e no ativismo social. 
Faz-se necessária a elabora-
ção de um plano de inclusão. 
Já temos a lei da paridade, 
mas todos temos a respon-
sabilidade de romper com os 
estereótipos e quebrar o teto 
de vidro. As empresas tam-
bém devem fazer a sua parte, 
documentando seus progres-
sos na busca para a igualdade 
de género. Há uma boa ferra-
menta da OIT que se chama 
Auditoria de Género. Trata-se 
de uma avaliação em termos 
de igualdade de género com 
sugestões de eventuais ajus-
tes nas empresas. Infelizmente 
temos apenas uma empre-
sa com plano de igualdade, 

que é a APP, mas pode servir 
de exemplo para importan-
tes empresas cabo-verdianas 
como a ASA ou a Telecom. 

Queria deixar alguns exemplos 
de jovens empreendedoras. 
Sónia Semedo é ativista social 
e empresária, sócia-gerente da 
Casa Tomásia. Ex-emigrante 
em França, atualmente a 



137

residir em Assomada, ela é 
uma jovem superativa, pro-
prietária de uma guesthouse 
muito bonita. 

Jéssica Veiga tem um projeto 
com o qual iquei encantada. 
Ela é uma cabo-verdiana emi-
grada nas Canárias e tem um 
projeto lindíssimo e internacio-
nal, integrado com Nicarágua, 
Portugal e França. Pretende 
abrir também em Cabo Verde 
brevemente uma loja. Jéssica 
Veiga faz uns acampamen-
tos especiais, tudo planejado, 
podendo incluir a prática do 

surfe. Trata-se de uma viagem 
diferente que oferece até ioga.

Lúcia Cardoso, que partici-
pa num dos painéis desta 
Academia, tem um projeto 
que se chama Badia. É uma 
empresa que produz sabão 
natural e artesanal e que faz 
muito bem para a pele.

Por im, a Jael Alves Monteiro. 
Ela teve que provar para o seu 
próprio pai que era merece-
dora de ser sócia-gerente das 
Confecções Alves Monteiro. 
Jael Monteiro lançou a primei-
ra marca de moda cabo-ver-
diana e participou num desile 
internacional em Macau. 

Tudo isso é inspirador. Cada 
uma dessas mulheres empre-
ga outras mulheres, que são 
chefes de famílias ou mães 
solteiras, porque normalmente 
são as que têm mais barreira 
no acesso ao emprego. Ações 
como as descritas aqui contri-
buem para equilibrar a balança 
do mercado de trabalho que 
pende contrariamente para as 
mulheres. A discriminação po-
sitiva ou a airmação positiva 
temporária ainda se faz neces-
sário. Esperemos que o equilí-
brio não demore a chegar.
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PERCURSOS DE VIDA E DIÁLOGOS EM PARALELO

APRESENTAÇÃO DE 
AMARISA EREN

Empreendedora

Meu nome é Amarisa Eren, 
na ilha do Fogo todo mundo 
me chama de Marisa de Txan, 
porque sou do vulcão. Tenho 
uma experiência longa, mas 
vou tentar reduzir e contar 
um pouco sobre mim. Cresci 
numa família pobre, que tra-
balhava na agricultura. Minha 
vida sempre foi difícil. É sabi-
do como é a vida de um agri-
cultor. Comecei a frequentar 
a escola, parei no 8º ano por-
que eu não conseguia mais, 
visto que eu tinha que sair de 

Chã das Caldeiras para ir a São 
Filipe estudar. Todos os ins de 
semana, eu queria ir para Chã, 
no entanto minha família não 
tinha condições para o paga-
mento de transporte.  

Eu via sempre os turistas na 
minha terra e pensava: “Por 
que Deus não me tira desta 
vida de agricultura, de apa-
nhar palhas e lenhas? Quero 
ser outra pessoa para partilhar, 
para falar com outras pessoas 
e conhecer outra vida”. Depois 
de deixar a escola, comecei a 
trabalhar, com 16 anos. É uma 
idade que agora os meninos 
andam a brincar, mas eu não, 
com 16 anos não vivi minha 
vida de juventude. Vivi só a vida 
de trabalho, mas graças a Deus 

A VOZ AOS JOVENS II
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hoje estou feliz. Não aconselho 
ninguém a fazer o que iz com 
16 anos. Tenho uma ilha de 18 
anos e digo a ela para não fazer 
como eu iz, porque eu perdi a 
juventude cedo. A minha ilha 
deve estudar e, felizmente, eu 
tenho condições para ajudá-la, 
o que meu pai não pôde fazer 
por mim. 

Por outro lado, foi bom ter co-
meçado a trabalhar com 16 
anos, porque hoje tenho gran-
de experiência. Comecei a tra-
balhar numa pensão. Após um 
ano de trabalho, tornei-me 
gerente do estabelecimento, 
apesar de não ter muita esco-
laridade. Cresci na agricultura, 
mas me esforcei muito para 
trabalhar noutra área. Durante 
oito anos trabalhei naquela 
pensão até que achei por bem 
criar o meu próprio estabele-
cimento. Tenho uma empre-
sa no Fogo, de nome Marisa. 
Tenho muito orgulho nisso, 
pois não foi fácil. Passei por mo-
mentos muito difíceis, como a 

erupção vulcânica. A pequena 
casa Marisa, iniciada em 2012, 
foi crescendo. Comprei a casa 
Brabo, que foi onde eu come-
cei a trabalhar aos 16 anos, mas 
em 2014 acabei por perder os 
dois hotéis (casa Marisa e Pedra 
Brabo) devido à erupção vul-
cânica. No entanto, consegui 
superar as adversidades e hoje 
tenho uma pensão-restaurante 
maior que os estabelecimentos 
que perdi. A esta pensão-res-
taurante chamei de Marisa 2.0, 
para lembrar o 1º Marisa, que foi 
destruído. Estou e sou feliz com 
aquilo que tenho hoje. 
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APRESENTAÇÃO DE 
ARNALDINO RODRIGUES

Empreendedor

Meu nome é Arnaldino 
Rodrigues, mais conhecido 
por Momony. Venho de Santo 
Antão e tenho uma história 
parecida com a da Amarisa 
Eren. Nasci na localidade do 
Coqueiro, no concelho de 
Ribeira Grande. Minha família 
era pobre, mas sempre, desde 
pequeno, que penso grande. 
Queria ser dono do meu pró-
prio destino. Sempre sonhei 
em ter uma empresa e ter 
uma vida tranquila. Quando 
eu tinha 13 anos, não quis mais 
estudar. Pensei que o estudo 
me faria perder tempo, pois eu 
tinha projetos para ganhar di-
nheiro. Larguei a escola e a pri-
meira coisa que o meu pai me 
disse foi que eu deveria cuidar 
das cabras. Ele arranjou-me 
muitas cabras. Já tínhamos 
algumas, mas ele arranjou ain-
da mais. Meu pai me colocou 

nas rochas a cuidar das cabras, 
mas eu não queria aquela 
vida, então fugi de casa, e fui 
para São Vicente, para a casa 
da minha tia. As coisas não 
correram como eu pensava. 
Passei por muitas diiculda-
des, mas sempre com foco nos 
meus sonhos. Comecei a tra-
balhar com 13 anos de idade e 
iz minha poupança. Quando 
completei 18 anos de idade, 
fui conferir a minha conta e 
eu tinha 400 contos. Naquela 
altura eu estava na ilha do Sal, 
onde decidi fazer meu primei-
ro negócio. Investi os meus 
400 contos e, na primeira se-
mana, já tinha ganhado o do-
bro do valor inicial. Coloquei-o 
nuns negócios muito rentáveis. 
Fiquei na Ilha do Sal por dois 
anos, conseguindo comprar 
um carro. Voltei para Santo 
Antão e comecei trabalhar lá, 
pois havia levado uma quan-
tia que daria para iniciar meu 
negócio. Criei, sozinho, uma 
padaria, em maio de 2010, fa-
zendo pães e vendendo para 
clientes daquela localidade. 
Como estava no interior, era 
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difícil expandir os meus pro-
dutos. Com coragem, comecei 
a observar mercados e conse-
gui competir com outras pa-
darias da ilha, colocando meus 
produtos em outras localida-
des. Sempre tive amor ao meu 
trabalho. Trabalhei para ser 
o melhor e consegui aquele 
mercado. Em 2013, criei mi-
nha própria empresa formal 
(antes eu trabalhava, mas de 
maneira informal) e comecei 
a investir em equipamentos. 
Hoje tenho 32 funcionários, 
5 estagiários e uma boa pro-
dução.  Além de vender para 
Santo Antão, conseguimos 
entrar em outros mercados 
de paniicação, como pão e 
bolacha em mercados de São 
Vicente, sem a necessidade de 
se encomendar previamen-
te. Hoje conseguimos produ-
zir em Santo Antão e vender 
em São Vicente, onde temos 
muitos clientes. Arte Pão é 

uma empresa que emprega 
jovens. Nós criamos novas tec-
nologias para podermos tra-
balhar de uma maneira dife-
rente, para sermos referência. 
Respeitamos todos os direitos 
dos trabalhadores e trabalha-
mos para cada dia ser melhor, 
pois temos projetos muito 
ambiciosos.
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APRESENTAÇÃO DE 
HELGA ORTET

Empreendedora

Meu nome é Helga, sou mais 
conhecida por Guita. Em 2011, 
eu era uma aluna universitária, 
que fazia parte do grupo dos 
que estudavam por conta pró-
pria. Por azar, iquei sem em-
prego e comecei a vender bi-
lhetes de festas de um amigo 
meu. Eu saía na rua a vender 
bilhetes. Eu tinha uma mochi-
la nas costas e andava a cidade 
da Praia inteira a vender bilhe-
tes. Também havia jovens, a 
quem chamamos de “copo de 
leite”, que vendiam bilhetes. 

Como eles eram mais conheci-
dos, conseguiam vender mais 
do que eu. Isso me fez pensar 
que eu teria que fazer alguma 
coisa para me diferenciar de-
les. Como eu estava a estudar 
marketing, vi que era interes-
sante criar uma marca, e foi 
exatamente o que eu iz. Criei 
a minha empresa que se cha-
ma PassaFree, mas mesmo as-
sim ainda não era o suiciente. 
Como eu tinha a marca, con-
segui criar uma equipa de 10 
promotoras. Saíamos às ruas 
e vendíamos bilhetes. Acabei 
por notar que as pessoas po-
deriam usar o telefone para 
comprar bilhetes e senti que 
havia encontrado o caminho: 
usar o telefone para vender.  
Tive a notícia de que uma pes-
soa amiga estava a trabalhar 
numa empresa de fazer apli-
cações. Em tom de brincadei-
ra eu lhe perguntei se conse-
guiria fazer um aplicativo para 
eu vender bilhetes. A resposta 
foi sim, vamos fazer! No dia se-
guinte, fui chamada para apre-
sentar o meu projeto. Como 
já estava há quatro anos no 
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mercado, eu já tinha uma área 
dominada. Após apresentar e 
explicar a minha ideia, o meu 
projeto, não durou muito e já 
tinha um logotipo e o primeiro 
protótipo da minha aplicação. 
Depois de um ano, lançamos 
a aplicação PassaFree. Nós so-
mos a primeira plataforma de 
eventos em Cabo Verde e a úni-
ca a trabalhar especiicamente 

na área de vendas de bilhetes.  
Recentemente fui vencedora 
do Prémio Seedstars, numa 
das maiores competições 
de startups a nível mundial. 
Fui também para Portugal a 
convite do Governo de Cabo 
Verde para participar na Web 
Summit.  Em breve irei para 
África do Sul representar Cabo 
Verde. 
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APRESENTAÇÃO DE  
RONY MOREIRA

Empreendedor

Meu nome é Rony Moreira e 
meu percurso é um pouco 
diferente do dos meus cole-
gas de painel. Eu iz formação 
em Lisboa, depois voltei para 
o meu país, com vontade de 
fazer algumas coisas e ser útil. 
Quando cheguei, disseram  
que não havia trabalho. Tive 
de buscar alternativa. Como 
eu sou de uma família de pro-
prietários, acabei por dizer 
aos meus pais que eu estava 
a precisar de uma pequena 
parte de terreno no interior. 
No início não foi fácil, porque 
minha mãe dizia que não fa-
zia sentido eu ter saído para 
estudar durante muito tem-
po para voltar e icar na agri-
cultura. Eu lhe respondia que 
era uma alternativa útil que 
eu achei. Minha mãe acabou 
por me apoiar, embora saben-
do do preconceito social que 
tal decisão poderia acarretar. 

Digo-vos com sinceridade que 
o primeiro desaio que tive na 
agricultura não foi a falta de 
chuva. O primeiro problema 
foi a aceitação das pessoas, fa-
miliares e amigos. O segundo 
problema foi eu me preparar 
para o que realmente iria fazer. 
No início parece que fazer agri-
cultura é apenas colocar milho 
na terra e esperar a chuva vir 
e depois ter colheitas, mas é 
preciso termos conhecimen-
tos especíicos da agricultura 
em si. Eu tive que parar por 
um ano, fazer pesquisa, ir ao 
interior de Santiago, falar com 
pessoas, tomar notas, ler sobre 
a política pública para o sector 
e tentar agregar conhecimen-
tos que podem, em princípio, 
parecer não ter nada a ver com 
agricultura, mas que se rela-
cionam como, por exemplo, o 
turismo. 

Temos uma população de 
quase 600 mil pessoas. Pensei 
então que temos meio milhão 
de pessoas com necessidades 
de comer, assim a agricultura 
não é só uma alternativa, ela é 
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um facto também, uma opor-
tunidade de negócio. Reiz 
meus trabalhos, fui para o cam-
po sem dinheiro (depois meu 
pai me ajudou) e preparei o ter-
reno. A chuva veio e comecei a 
trocar palhas por cana. 

Em 2015, as coisas correram 
bem e eu consegui capital. 
Eu tive uma dúvida, muito co-
mum em nós de Santiago: o 
dinheiro serve para quê? Para 
comprar carro, passear ou rein-
vestir? Na altura da construção 
da barragem de Poilão, Santa 
Cruz tinha uma estufa, então 
eu percebi que o melhor era 
investir numa pequena estufa, 
pois seria a melhor forma de fa-
zer agricultura. Também acre-
dito que algum dia o Governo 

poderá vir a criar uma forma 
de inanciamento e, quando 
eu tiver de defender um pro-
jeto, terei que mostrar que sei 
alguma coisa para além do es-
perado. Quando estive numa 
entrevista sobre inanciamen-
to de startups jovens, pergun-
taram-me o que eu já havia 
feito e eu contei-lhes da expe-
riência da estufa, onde gastei 
600 contos (só o motor que 
comprei foi de 100 contos). O 
banco não teve por onde esca-
par e reconheceu que eu vinha 
investindo em algo que quase 
ninguém acredita em Cabo 
Verde, que é a agricultura, por-
que pessoas não conseguem 
vê-la como uma coisa boa. 
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Em Santiago, os jovens gostam de comer e beber, que é agro-
negócio. Uma vez me perguntaram em que eu trabalhava e 
respondi que eu era agricultor. Olharam-me duma maneira 
espantosa e lhes perguntei do que gostavam de comer, ao 
que me responderam de imediato: pizza. Perguntei de que a 
pizza é feita, farinha, queijo, tomate, cebola etc. Voltei a per-
guntar o que estavam a beber. Responderam: caipirinha. E 
de quê é feita? Limão, açúcar e aguardente. Tudo que consu-
mimos provém da agricultura. “Paródia” é agronegócio.
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EMPREGO JOVEM: TENDÊNCIAS, DESAFIOS  
E OPORTUNIDADES

APRESENTAÇÃO DE  
VITOR PINHEIRO

Diretor Executivo da 
Iniciativa Garantia Jovem

O tema que vou abordar rele-
te sobre algumas tendências, 
desaios e oportunidades para 
o emprego jovem. A primeira 
tendência é as apresentações 
serem curtas, pois se forem 
muitos longas as pessoas co-
meçam a dispersar. Isso resulta 
num desaio para mim. Eu vou 
ter que dizer em menos tem-
po muita coisa que gostava de 
vos dizer, mas também é uma 
oportunidade, porque depois 
podemos debater e interagir. 

Aprendemos sempre com to-
dos, e isso é uma lógica da vida 
que não devemos esquecer. 

A primeira tendência, confor-
me a agenda do desenvolvi-
mento das Nações Unidas, é a 
redução substancial da propor-
ção ou do número dos “Jovens 
NEET” (Not in Employment 

Education or Training), que 
são jovens que não estudam, 
não trabalham e não frequen-
tam formação, os chamados 
“jovens nem nem”, nem estu-
dam nem trabalham. Uma pri-
meira tendência no mundo é 
os países fazerem um esforço, 
desenhando políticas públicas 
que possam ajudar no sentido 
de reduzir a proporção de jo-
vens NEET nos seus países. 

DIA 3



150

Os jovens NEET podem ser 
subdivididos em dois grupos. 
O primeiro grupo é de jovens 
desempregados que, na gran-
de maioria, não estudam, não 
trabalham e nem frequentam 
formação. Não estudam, por-
que terminaram o ensino se-
cundário e estão à procura de 
trabalho. São jovens proativos, 
procuram e fazem diligências 
para encontrar trabalho. Esse 
fator é essencialmente dife-
renciador do segundo grupo, 
que é formado por jovens mais 
afastados dos sistemas nacio-
nais de educação e dos servi-
ços públicos do emprego. São 
jovens desencorajados e os ins-
titutos nacionais de estatísticas 
normalmente consideram-nos 
jovens inativos, pois não efe-
tuam diligências de procura 
de emprego ou continuação 
dos estudos, seja na formação 
proissional ou outras forma-
ções. Na maioria das vezes, 
esses jovens estão desencora-
jados, ou seja, não acreditam 
na ideia de que continuar os 
estudos é algo positivo. Acham 
que ter menos ou mais estudo 
é exatamente a mesma coi-
sa e não valorizam a ideia de 
procurar emprego, porque já 
procuraram insistentemente e 
não conseguiram nada. 

Os países organizaram-se numa 
lógica de balcão. Isto é, os ser-
viços públicos têm balcões de 
educação ou de emprego etc., 
e quem quiser ter esses serviços 
deve dirigir-se a esses balcões, 
para que os serviços lhe sejam 
prestados. O problema é que os 
jovens do segundo grupo acima 

referido não vão aos balcões. 
São jovens que não estudam, 
não trabalham, não frequen-
tam formação e nem sequer 
efetuam diligências de procura 
de emprego ou formação. Os 
países devem, portanto, inver-
ter a lógica do balcão, pois se 
esses jovens não vão ter con-
nosco, temos de ser nós a ir ter 
com eles, e há várias estraté-
gias para o fazer, pois é preci-
so apoiar esses jovens. Na ver-
dade, é preciso que haja uma 
dupla lógica: devemos apoiar 
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os jovens proativos e os que de-
sistiram de buscar emprego ou 
formação. Em Portugal, há 190 
mil jovens nessa situação, sen-
do quase 10% dos jovens que 
não estudam, não trabalham 
e não frequentam formação. 
É uma nota que queria deixar 
aqui a título de uma tendência.

Em 2013, o Conselho Europeu 
aconselhou os seus estados-
-membros a desenharem po-
líticas públicas que permitam 
apoiar os jovens no sentido de 
os integrar no mercado de tra-
balho, numa oferta de educa-
ção ou formação proissional 
num espaço de 4 meses, desde 
o momento em que icaram 
desempregados ou saíram da 
escola, seja porque termina-
ram os estudos seja  porque 
abandonaram a escola. Não 

podemos esquecer o fator 
abandono escolar precoce. 
Há jovens que abandonaram 
a escola antes de atingirem a 
escolaridade obrigatória. 

A Garantia Jovem é uma me-
todologia que faz com que os 
jovens tenham respostas, pre-
ferencialmente em 4 meses 
no máximo, no sentido de os 
colocar nos sítios onde eles 
deveriam estar, no mercado 
de trabalho, por conta própria 
ou por contra de outrem, ou a 
qualiicarem-se na escola, na 
universidade ou através de for-
mação proissional.

Esta é a tendência que eu 
gostaria de deixar aqui, que é 
a preocupação, a nível mun-
dial, no sentido de ajudar os 
jovens que não estudam, não 
trabalham e nem frequentam 
formação. Não esquecer que 
há uma grande parte desses 
jovens que não são proativos, e 
nós temos de os apoiar. Gera-
se aqui uma curiosidade bas-
tante especíica: como é que 
podemos ajudar pessoas que 
precisam de ajuda, mas que 
não procuram ajuda por inicia-
tiva própria? 

A segunda nota tem a ver com 
os desaios sobre o emprego 
jovem. O primeiro desaio é a 
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instabilidade. As pessoas que 
vão agora para o mercado de 
trabalho muito provavelmente 
não vão ter um emprego para 
a vida toda. Vão ter que ir várias 
vezes atrás de novo emprego, 
ou porque vão se despedir, e 
há jovens a fazê-lo, porque vão 
procurar outras coisas, têm 
mais ambição, para ganharem 
mais dinheiro ou querem icar 
mais perto de casa. Há vários 
motivos que levam os jovens 
a se despedirem do trabalho 
(às vezes esquecemo-nos de 
que há essa possibilidade) ou 
porque a empresa vai fechar 
ou porque a empresa decide 
despedi-los, portanto vai ser 
necessário recomeçar mais 
vezes. E essa instabilidade, na 
minha modesta opinião, não 
é necessariamente negativa. 
Grande parte das pessoas que 
está a trabalhar encontra-se 

insatisfeita ou porque acha 
que ganha pouco, ou trabalha 
muito, ou está longe de casa. 

Normalmente as pessoas fa-
zem pouco para mudar. Se 
houver uma mudança abrup-
ta, devido ao encerramento da 
empresa ou um despedimen-
to, haverá uma mudança que 
em princípio preocupa, mas 
que depois pode ser positiva. 
Muitas vezes a mudança é po-
sitiva, pois temos oportunida-
de de conhecer outras pessoas, 
outras culturas, outras formas 
de trabalhar. Crescemos com 
a mudança. Isso não aconte-
ce só com as pessoas que vão 
começar agora a sua vida ati-
va. A diretora da Microsoft em 
Portugal refere-se, a propósito 
das tecnologias menciona-
das nesta Academia, que as 
pessoas que estão a trabalhar 
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bem provavelmente vão ter 
que mudar de emprego, de 
atividade ou fazer modiica-
ções nas suas funções.

Vejamos o caso dos taxistas. 
Quem imaginava 20 anos atrás 
que seria uma proissão em ris-
co? Nós já falamos da condu-
ção autónoma. Qualquer dia 
estaremos com o nosso tele-
móvel a chamar um transpor-
te, que irá buscar-nos para levar 
a um determinado sítio sem 
ninguém a conduzir lá dentro. 
É a própria máquina que vai fa-
zer tudo sozinha e nós vamos 
achar normal. Já nem nos va-
mos lembrar dos taxistas ou 
dos motoristas da Uber. O que 
é certo é que a mudança está 
ali, portanto as pessoas vão ter 
que se adaptar a ela. 

Há a tendência da diminuição 
do tempo de trabalho, para 
que se insiram mais pessoas 
no mercado laboral. É bem 
provável que no futuro nós tra-
balhemos menos horas com-
parativamente ao número de 
horas trabalhadas agora. 

A principal missão de um ser-
viço público de emprego é 
fazer a intermediação entre 
quem procura e quem ofere-
ce trabalho. É bem provável 
que as tecnologias ponham 
em causa essa missão, ou seja, 
as pessoas que procuram em-
prego conseguem pôr-se em 
contacto com os empregado-
res, e os empregadores conse-
guem pôr-se em contacto com 
quem procura emprego,  sem 
necessidade de intermediários. 
Sobre isso, está em teste uma 
aplicação em Chicago e daqui 



154

a um ano vai estar pelo mun-
do afora.  Além do transporte e 
da comida, a Uber vai entregar 
trabalhadores. 

O Instagram é conhecido por 
ser uma rede social onde as pes-
soas colocam fotograias, mas 
há quem coloque no Instagram 
ofertas de emprego. Os empre-
gadores sabem que é lá que 
estão os jovens, por isso aprovei-
tam esta plataforma para a cap-

tação de talentos. Cada vez mais 
as pessoas usam as tecnologias 
ao seu dispor para se comunicar 
e se conectar com quem busca 
e com quem oferece trabalho. 

Uma outra nota é sobre a ques-
tão da informação. Alguns anos 
atrás toda a gente se queixava 
de que não havia informação 

nenhuma. Não tínhamos in-
formação para nada. Agora 
a informação é tanta que as 
pessoas às vezes desanimam. 
Vão ao Google, escrevem “em-
preendedorismo” e aparece 
tanta coisa que dá até vontade 
de fechar o browser com tan-
tos resultados. É essencial, no 
entanto, validarmos as fontes 
de informação. O problema 
não é os jovens terem acesso 

à informação errada; o proble-
ma é tomarem decisões com 
base em informações incom-
pletas ou erradas. É preciso 
que se validem as informações 
encontradas na Internet. A va-
lidação pode ser feita no insti-
tuto de formação, emprego ou 
noutras organizações credíveis.
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Um outro desaio tem a ver com a formação proissional, que 
deve encurtar os intervalos de atualização, ou seja, o mercado 
de educação e formação tem que reagir mais depressa às 
necessidades do mercado, sob pena de estarmos a formar 
pessoas para proissões obsoletas ou que vão deixar de existir 
num curto prazo. Temos que pôr em comunicação as univer-
sidades, as formações proissionais e as escolas com o mer-
cado de trabalho, com os empregadores. Isso é fundamental 
que aconteça.

Passo para a terceira e última 
parte da minha apresentação. 
As oportunidades do mercado 
do trabalho normalmente na 
nossa cabeça funcionam em 
duas grandes linhas. Ou se tra-
balha por conta própria ou por 
conta de outrem. A primeira 

opção tem a ver com a lógica 
do empreendedorismo, com a 
possibilidade de trabalharmos 
por conta própria, criando o 
nosso próprio posto de traba-
lho e eventualmente postos de 
trabalho para mais pessoas. 

É preciso equilíbrio, porque o empreendedorismo não é solu-
ção para tudo e todos, mas também não deve ser uma coisa 
assustadora, a ponto de deixarmos de tentar só porque vimos 
pessoas que falharam e que as coisas não correram bem. Os 
grandes empreendedores do mundo também falharam 
várias vezes. E falhar é uma coisa normal. Os jovens devem 
ser os primeiros atores, no sentido de tentar mudar essa men-
talidade, ou seja, é muito normal nós criticarmos alguém em 
vez de estar a felicitá-lo porque tentou fazer algo. Esse estigma 
social têm que ser combatido.

Nos EUA, as empresas de capi-
tal de risco apostam com mui-
to facilidade nos jovens que já 
tentaram várias vezes e que 
falharam várias vezes. Aliás, 
é muito comum as pessoas 

utilizarem a experiência “fa-
lhada” como medalha para 
entrevistas com as empresas 
de capital de riscos e, não raro, 
os donos dessas empresas 
deixam de apostar em quem 
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nunca fez nada. O falhanço 
nos ajuda a pormo-nos de pé 
e  a continuar a caminhada.   

A segunda nota é sobre o em-
prego por conta de outrem, 
que, normalmente, instiga às 
seguintes questões: “Onde es-
tão as empresas?” e “O que as 
empresas querem de nós?”. 

Relativamente à questão da 
oferta de trabalho, há uma di-
nâmica que tem sido muito 
utilizada nos últimos anos e 
que considero importante. 

Devemos reagir ao mercado ou devemos agir perante o 
mercado? A maior parte das pessoas reage ao mercado, ou 
seja, responde às ofertas do emprego. Agir perante o mercado 
é nós sermos proativos, fazendo, por exemplo, uma carta de 
candidatura espontânea, tentando uma entrevista, apresen-
tando nossa proposta de valor. Muitas empresas precisam de 
pessoas, só que elas não têm consciência do que precisam. É 
necessário, nos dias de hoje, portanto, que os jovens usem as 
duas estratégias em simultâneo, agindo e reagindo ao mer-
cado de trabalho.

Queria também referir-me aos 
soft skills, que são competên-
cias transversais, para além 
das chamadas art skills, que 
é o que as pessoas estudaram 
nas escolas e universidades. 
Segundo consultores que es-
tão ligados a grandes recruta-
dores do Reino Unido, a média 
inal dos estudos deixa de ser 

importante na seleção para 
vagas de emprego. Acredita-
se que o êxito nos estudos não 
está relacionado com as com-
petências. Isso signiica que a 
nota não é o suiciente, é pre-
ciso também saber transmitir 
competências numa entrevis-
ta de emprego. 
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Numa apresentação da Google, 
que tive oportunidade de ver, 
era frisada a lógica de que as 
pessoas, nos seus postos de 
trabalho, deveriam ser treina-
das para resolverem proble-
mas. Há empresas que estão 
a treinar trabalhadores ou co-
laboradores para avaliarem 
se realmente os problemas 
que dizem ter são verdadeira-
mente um problema. Isso visa 
ao desenvolvimento do espí-
rito crítico. Os colaboradores 
aprendem com os empresá-
rios e os empresários apren-
dem com os colaboradores. 

Vários estudos em Portugal 
têm sido feitos sobre as prin-
cipais competências transver-
sais, as tais soft skills que os 

empregadores procuram nos 
jovens. Estamos a falar do mer-
cado da procura. 
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De uma lista de 20 competências, as cinco mais importantes 
para o empregador são a responsabilidade, a disponibilidade 
para aprender, a iniciativa, a motivação e o trabalho em 
equipa. Pode até parecer fácil, mas não é assim tão simples. 
A competência de saber trabalhar em equipa, por exemplo, 
não consiste apenas na divisão de tarefas.  É preciso saber 
ouvir e interagir.

Tenho uma provocação a fazer: 
se você estivesse a olhar para 
o espelho e fosse um empre-
sário, sem “batota”, contratar-
-se-ia? Ter atitude, capacidade, 
curiosidade, versatilidade e 
determinação é fundamental, 
pois é o que os empregadores 
procuram nos jovens. Na en-
trevista de trabalho, é preciso 
ter consciência de que as per-
guntas que o empregador terá 
em mente são as seguintes: 
você vai ajudar-me a ser mais 

eiciente, a diminuir os cus-
tos? Você vai ajudar-me a de-
senvolver novos projetos? Tem 
conhecimentos em línguas e 
novas tecnologias? Vai ajudar-
-me a internacionalizar o meu 
negócio e ajudar-me a vender 
para outros mercados? Na ver-
dade, quem oferece trabalho 
sabe quanto custa contratar 
alguém, o que não sabe é a 
mais-valia que vai ter se  fosse 
você a trabalhar para ele. 
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O CRESCIMENTO VERDE E A TRANSIÇÃO PARA 
A SUSTENTABILIDADE

APRESENTAÇÃO DE 
CAROLINA FERREIRA

Oicial do Programa 
Green Jobs

É um grande prazer ter a opor-
tunidade de conversar com 
uma audiência grande, prin-
cipalmente composta por jo-
vens. Não faz muito tempo, eu 
participava dessa categoria, 
portanto eu sei das alições, 
das inseguranças e de como a 
gente quer encontrar oportu-
nidades. A minha abordagem 
vai ser muito voltada para o 
público jovem. 

O tema sobre o qual vou dis-
correr é “A economia verde 

e uma transição justa para a 
sustentabilidade ambiental”. A 
economia azul e a economia 
verde têm vários paralelos e 
complementaridade, a diferen-
ça é que, numa economia ver-
de, nós temos o maior núme-
ro de ecossistemas analisados, 
enquanto a economia azul tem 
um foco muito mais voltado 
para os oceanos. Faremos uma 
relexão também sobre a tran-
sição justa para uma economia 
de baixo carbono. Nem sem-
pre são evidentes as conexões 
entre o mundo do trabalho e o 
desenvolvimento sustentável. 
Propomos aqui uma relexão 
sobre os desaios, as oportuni-
dades e informações relevantes 
para o país.

ECONOMIA VERDE
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A 29 de julho de 2019, ocorreu o dia da sobrecarga da Terra. 
Isso signiica que, no dia 29 de julho, as pessoas no mundo 
inteiro utilizaram todos os recursos da Terra que a natureza 
poderia regenerar naquele ano. Após aquele dia, todos os 
recursos naturais utilizados, como água, lorestas, serviços de 
pescas, serviços ecossistémicos, começaram a ser utilizados 
de uma maneira degradativa para o meio ambiente, pois o 
planeta não tem mais a capacidade de se regenerar. 
Imagina-se o impacto que isso causou na natureza e nos 
ecossistemas. Em 2019, prevê-se que utilizemos 175% do 
planeta, o que quer dizer que precisaríamos de, no mínimo, 
mais 75% de um planeta que não existe, ou seja, estamos 
indo além dos limites da Terra.

Um estudo da Organização 
Mundial da Saúde demons-
trou que, anualmente, 9 mi-
lhões de pessoas morrem 
devido à poluição do ar e da 
água, o que é mais do que to-
das as mortes ocorridas devido 
a conlitos armados. O meio 
ambiente tem um impacto 
muito grande não só nos tra-
balhos, mas também na nossa 
saúde. Há ainda a destruição 
da camada de ozono e as mu-
danças climáticas, tópicos ha-
bitualmente debatidos. 

Existem muitas regiões, princi-
palmente rurais, onde não se 
tem acesso à energia elétrica 
e é preciso que estas regiões 
sejam abastecidas com esse 
bem. A questão que se coloca 
é: “como aumentar esse aces-
so de uma maneira renovável?” 

Há também o aspeto da bio-
diversidade (extinção ou dimi-
nuição de espécies), a degra-
dação do solo (práticas agrárias 
não eicientes), a carência de 
água (que em Cabo Verde é 
uma questão muito importan-
te), o esgotamento dos recur-
sos híbridos e a poluição.

O tratamento dos resíduos é 
uma questão crucial na dis-
cussão sobre sustentabilidade. 
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Os resíduos sólidos, em mui-
tos lugares, acabam nos lixões, 
nos aterros sanitários, o que é 
o mesmo que jogar dinheiro 
fora, pois são recursos que po-
deriam ser reaproveitados de 
diversas maneiras.

Eu não posso deixar de men-
cionar as emissões globais, 
que marcam a agenda das dis-
cussões internacionais. O acor-
do de Paris estabelece que até 
ao ano de 2030 o aumento 
da temperatura na Terra não 
deve ultrapassar 2ºC, mas, 
para isso, é preciso ser adota-
da uma série de medidas para 
diminuírem as emissões de 
gases de efeito de estufa. Até 
ao ano de 2017, havia cerca de 
50 Gigatons de emissões de 
efeito de estufa. Para alcançar 
o  objetivo de no máximo 2ºC 
de aquecimento global, o limi-
te previsto no acordo de Paris, 
seria preciso se manterem as 
emissões por ano no máximo 
a 40 Gigatons. O planeta tem 
limites e nós, como sociedade 
global, não estamos respei-
tando esses limites, causando 
problemas ao meio ambiente, 
que são, na verdade, proble-
mas sociais. 

Quanto aos problemas rela-
tivos ao mundo do trabalho, 

entre 2000 e 2015, houve uma 
série de progressos em vários 
sectores, como a redução da 
pobreza extrema, que caiu 
de 35% para 15%, e a redução 
do trabalho infantil, que é um 
problema muito sério e uma 
realidade em Cabo Verde, mas 
há ainda outros desaios im-
portantes, como, por exemplo, 
a estagnação do crescimento 
do salário, a desigualdade glo-
bal e grandes taxas de desem-
prego. Hoje temos 192 milhões 
de pessoas desempregadas 
no mundo. Em Cabo Verde, a 
taxa de desemprego é de cer-
ca de 12%. Entre as mulheres, 
o desemprego chega aos 17%. 
É preciso pensar também so-
bre perspetivas de género no 
mundo da sustentabilidade e 
do trabalho. A economia in-
formal abarca uma grande 
parcela do mercado. 61% da 
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população está envolvida na 
economia informal, gerando 
falta de proteção social. Os da-
dos indicam que, globalmen-
te, 71% dos trabalhadores não 
têm nenhuma proteção social. 

Um estado pequeno, insular, 
cercado de oceano está mui-
to vulnerável a tempestades 
e secas. Não só as pessoas são 
impactadas, como tal impac-
to reverbera na economia. Os 
desastres ambientais geram 
um impacto global na econo-
mia em até um 1% do Produto 
Interno Bruto, mas, em países 
como Vanuatu ou Tonga, o 

impacto ica entre 4% e 6% do 
PIB. É muito signiicante o cus-
to que os desastres ambientais 
têm na economia de um país. 

1,2 bilhão de empregos mun-
dialmente estão relacionados 
a serviços de ecossistema. A 
pesca, os transportes maríti-
mos ou até mesmo o turismo, 
todos estão ligados aos servi-
ços ecossistémicos. É preciso 
haver um meio ambiente sau-
dável para que os turistas se 
interessem por Cabo verde e 
alimentem a economia deste 
país. 

Há um conceito relativamente novo que é o de estresse 
térmico. Em um relatório lançado em maio, soubemos que o 
estresse térmico vai gerar uma perda de 2,2% de horas de 
trabalho, isso quer dizer que vai icar muito quente para se 
trabalhar.

Existem dois sectores que são 
particularmente afetados pelo 
estresse térmico: a agricultura 
e a construção civil. Há um mi-
lhão de pessoas a trabalharem 
na agricultura e muitos outros 
que são do ramo da constru-
ção civil. Essas pessoas, geral-
mente, trabalham a céu aber-
to e, em muitos casos, não têm 
a proteção ou o equipamen-
to necessário para executar 
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aquelas atividades, tendo a 
sua saúde afetada. Trabalhar 
em um ambiente com 38ºC à 

sombra reduz 50% da capaci-
dade de um trabalhador.

Ainda que façamos todos os esforços globalmente para 
limitar o aquecimento global a 1,5ºC, a temperatura global 
vai aumentar, e isso vai ter um impacto nos trabalhadores. 
Os países do oeste da África, incluindo Cabo Verde, são mais 
afetados do que a média global. Isso representa um impacto 
de 4,5% das horas de trabalho que vão ser perdidas até 
2030. É preciso criarmos soluções diante do fenómeno do 
estresse térmico, que tem muito a ver com a segurança e a 
saúde no trabalho.

As conexões entre o meio am-
biente e o mundo do trabalho 
podem ser assim resumidas: 
nós temos os empregos que 
precisam do ambiente e dos 
recursos naturais, sem os quais 
se reduz a capacidade eco-
nómica, pois os trabalhos são 
sensíveis à degradação am-
biental. Temos que pensar em 
políticas e estratégias para, em 
primeiro lugar, transitar para 

uma economia mais eiciente 
e de baixo carbono, com um 
impacto ambiental muito me-
nor do atualmente causado, 
e garantir que haja trabalho 
para todo o mundo, e os traba-
lhadores acedam às proteções 
sociais necessárias. 

Nós observamos que, a nível 
global, já há agendas que in-
cluem a transição justa nos 
seus objetivos. 

O 8º objetivo dos ODS refere-se ao crescimento económico e 
ao trabalho decente. O 13º é sobre as mudanças climáticas. 
Os demais objetivos, de uma forma ou de outra, estão rela-
cionados também ao meio ambiente. Isso nos leva a crer que 
precisamos de uma mudança estrutural.

A economia circular consiste 
numa mudança de visão em 

relação à economia linear, em 
que são explorados os recursos 
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naturais sem preocupação 
com a sustentabilidade. Na 
economia circular, a explo-
ração dos recursos ocorre de 
forma muito mais eiciente, 
pensando na reciclagem por 
exemplo, o que signiica que 
uma grande parte do material 
ou dos bens que são produzi-
dos vão voltar para a econo-
mia, não vão ser descartados. 
É claro que sempre haverá 
uma porção dos resíduos que, 
inicialmente, podem não ser 
reciclados, mas há meios de 
se explorar mais eicientemen-
te os resíduos sólidos, como a 
compostagem, a extração de 
gás de planta, de aterro sani-
tário etc. 

São três os principais tipos de im-
pacto das medidas relacionadas 

ao meio ambiente nos empre-
gos. Primeiramente, os novos 
empregos serão criados em 
sectores como o da energia 
renovável. Alguns empregos 
serão substituídos. Exemplo 
disso são os postos de trabalho 
criados na área de reciclagem 
ou reparação, mas, infeliz-
mente, alguns empregos vão 
ser efetivamente eliminados, 
principalmente nas indústrias 
intensivas em carbono, na ex-
tração de petróleo bruto ou 
de minérios, em reinarias de 
petróleo. Por outro lado, mui-
tos empregos existentes serão 
redeinidos. Iremos fazer coisas 
de maneira diferente, e isso 
terá um benefício muito gran-
de em termos económicos. 

O balanço entre os empregos que vão ser criados e os que 
serão eliminados indica um ganho líquido de 18 milhões de 
empregos globalmente, numa economia verde até 2030. As 
energias renováveis e a construção civil serão os sectores com 
mais novos empregos criados, devido à necessidade de 
serem construídas casas e estruturas mais eicientes energe-
ticamente. Haverá ganhos também nos sectores da agricul-
tura, manufatura, resíduos sólidos e serviços em geral. A ten-
dência é que voltemos a ter o hábito de reparar os objetos ao 
invés de os descartar. Se um computador ou uma televisão 
não estiverem a funcionar, não serão mais deitados fora; 
iremos, sim, levar esses equipamentos aos serviços de conserto 
ou reparação.
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As Américas, a Ásia, o Pacíico e 
a Europa terão ganhos de tra-
balho, mas a África vai ter uma 
perda de emprego na ordem 
de 0,4%, devido aos sectores 
da economia relacionados ao 
petróleo.

Embora a previsão é de que 
sejam criados 18 milhões de 
empregos, a OIT, na sua vo-
cação inclinada para a justiça 
social, preocupa-se com as 
pessoas que irão perder  o seu 
trabalho. Temos de garantir 
a proteção dos vulneráveis. E 
vulnerável refere-se tanto aos 
países mais fragilizados, como 
aos insulares, quanto às pes-
soas mais pobres, que traba-
lham no sector da agricultura. 
Todos devem ser incluídos na 
nova economia, nesse proces-
so de transição justa. 

Teoricamente está tudo resol-
vido. Criaremos novos empre-
gos, cuidaremos dos vulnerá-
veis, teremos melhores e mais 
produtivas economias, com 
impactos ambientais limita-
dos. Para passar da teoria para 
a prática, será preciso que haja 
políticas que levem em  conta 
uma transição justa. 

Em 2015, a OIT elaborou as 
diretrizes para uma transi-
ção justa, que pode ser resu-
mida da seguinte maneira. 
Primeiramente, devem haver 
políticas macroeconómicas 
de crescimento que conside-
rem a transição justa. Todos 
os países têm um plano de 
desenvolvimento a cada 20 
anos, com suas visões a longo 
prazo e estratégias a curto pra-
zo. Desse modo, o desenvolvi-
mento sustentável e de uma 
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transição justa para economias 
mais performantes devem ser 
integrados nessas políticas ati-
vas. As políticas também de-
vem incentivar oportunidades 
de trabalho nos sectores dos 
empregos do futuro. Os  paí-
ses devem reletir junto com 
os outros stakeholders envol-
vidos, nas políticas sectoriais e 
no desenvolvimento de habi-
lidades e competências para 
a reinserção de trabalhadores 
no novo mercado laboral de 
baixo carbono. Diante das mu-
danças climáticas e do estres-
se térmico, a OIT reforça a im-
portância da proteção social 
das pessoas que vão perder os 
seus empregos. Elas precisam 
ter acesso ao fundo de garan-
tia, programas de emprego 
público, pagamento por servi-
ços ecossistémicos etc. 

Passando para as políticas em-
presariais, é sabido que mui-
tos jovens têm ou pensam em 
abrir um negócio próprio. As 
pequenas e médias empre-
sas criam 2/3 de todos os em-
pregos no mundo. Em Cabo 
Verde, chega a 90% o número 
de pequenas e médias em-
presas que criam empregos. 
Como referido anteriormente, 
os países e os empregos de-
pendem do meio ambiente, 
pois dependem dos recur-
sos naturais que nos cercam. 
Mesmo as empresas que não 
estão necessariamente envol-
vidas no sector extrativo de 
recursos naturais ou serviços 
ecossistémicos, precisam de 
energia, de água. São coisas 
muito básicas que temos de 
levar em consideração, assim 
como a pegada ambiental. Na 
Europa, por exemplo, onde há 
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um número muito relevante 
de pequenas e médias empre-
sas, só elas geram de 60 a 70% 
da poluição no continente. É 
preciso, portanto, melhorar os 
processos das empresas de 
modo a transitarem para uma 
economia verde, promovendo 
produtos e serviços mais eco-
lógicos para a população. 

Em termos de oportunidade e 
de crescimento verde para as 
pequenas e médias empresas 
na África, existe um mercado 
de 235 bilhões de dólares, se-
gundo um estudo do Banco 
Mundial, sobretudo nos sec-
tores de resíduos de água, pe-
quenas hidroelétricas e outros 
usos da água. As tecnologias 

ligadas a áreas de água resi-
dual, energia eólica, energia 
solar, hidroelétricas pequenas 
e também resíduos sólidos 
têm grandes oportunidades 
de inanciamento.  

Quando nos referimos a em-
presas verdes, a primeira coi-
sa que nos vem à mente  são  
aquelas empresas que ofere-
cem produtos e serviços ver-
des, que fabricam painéis so-
lares ou ainda empresas de 
reciclagem. Entretanto, não se 
pode negligenciar outra par-
te do prisma, que são as em-
presas que produzem ou ofe-
recem serviços através de um 
processo verde, isto é, usan-
do energia renovável. Mesmo 
uma empresa de  telemarke-
ting, por exemplo, ainda que 
não ofereça um serviço verde, 
pode ter em suas instalações 
painéis solares que garantam 
sua demanda energética ou fa-
zer a gestão dos seus resíduos. 

Para inspirar os que preten-
dem criar sua própria empre-
sa, passarei a alguns exemplos 
de projetos apoiados pela OIT. 

Na Zâmbia, existe um merca-
do imobiliário com enorme 
potencial de crescimento. Há 
um mercado de 1 bilhão de 
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dólares que engloba famílias 
de baixa e média renda e que 
não estava sendo respondido 
por políticas de construção ha-
bitacional, pois a maioria das 
casas que eram construídas 
destinavam-se à classe mé-
dia alta ou classe alta, fazendo 
com que  as demais famílias 
não tivessem acesso à moradia 
própria, o que gerava proble-
mas do ponto de vista econó-
mico e social. Havia também 
um alto número de desem-
pregados naquele país. Para 
se colmatar essas deiciências, 
um projeto apoiado pela OIT 
tinha como principal objetivo 
a criação de empregos sus-
tentáveis, verdes, no sector 
de construção. A meta era a 
criação de 2.000 empregos e 
construir casas para 8.000 fa-
mílias. Primeiro, delinearam-se 
atitudes e mentalidades, o que 
é crucial, pois, muitas vezes, a 
população não está prepara-
da ou não sabe o que  é cons-
trução verde. Como a Zâmbia 
é um país muito quente, as 
construções deveriam ser ei-
cientes energeticamente e 
com um melhor isolamento 
térmico, então as casas foram 
alimentadas por energia solar. 
As habitações foram construí-
das para população de baixa 

e média renda localizadas em 
áreas rurais, onde não chega a 
rede elétrica. Optou-se, então, 
por uma solução ecológica, 
a instalação de painéis sola-
res. Essa mentalidade susten-
tável dos empregadores da 
construção civil e também da 
população, que percebeu a 
importância de terem casas 
verdes, foi fundamental para 
o sucesso do projeto. Outro 
ponto interessante, no tocante 

a um quadro político mais ver-
de, é a criação de regulações 
e leis que suportem esse tipo 
de economia e políticas que 
incentivem a capacitação de 
pequenas e médias empresas 
no sector da energia renovável. 
Uma série de empresas foram 
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criadas, pessoas receberam 
treinamento e também inan-
ciamento,  porque, por mais 
brilhante que seja a ideia, se 
não houver inanciamento não 
se conseguem implementar 
as medidas. 

Outro exemplo é  o turismo 
verde na Tailândia e como fa-
zer com que o sector de turis-
mo adote práticas ambientais 
mais sustentáveis. Há também 
um programa no Zimbabwe 
para recompensar empresas 
inovadoras no sector do meio 
ambiente, como a “Zimbabwe 
Sunshine Group”, uma das 
empresas participantes do 
projeto e que faz um trabalho 
muito interessante em relação 
à coleta de resíduos recicláveis. 

No Senegal estão em desen-
volvimento estruturas para o 
tratamento e reciclagem de 
plástico, que tem se tornado 
um grande problema mun-
dial.   Ainda neste país vizinho 
de Cabo Verde, outro negócio 
interessante é a construção 
de casas energeticamente ei-
cientes, utilizando matérias-
-primas locais de baixo custo. 

Finalizo, sugerindo a leitura do 
“Guia para empresas verdes”, 
publicado pela OIT. Trata-se de 
um manual bem didático e já 
se encontra traduzido para a 
língua portuguesa.
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OS EMPREGOS DO FUTURO NO SECTOR DA 
ECONOMIA VERDE

APRESENTAÇÃO DE 
GILBERTO SILVA

Ministro da Agricultura 
e Ambiente

Todos nós temos a tarefa de 
promover o emprego. E para 
promovermos o emprego te-
mos que nos sintonizar tam-
bém nalgumas questões. O 
escopo da minha intervenção 
vai nesse sentido. Falamos de 
economia azul, de economia 
verde e de economia digital, 
havendo uma espécie de over-

lap entre essas economias to-
das. O Programa das Nações 
Unidas para o Ambiente de-
iniu o conceito de economia 
verde, mas como ainda há 
bastante discussão à volta des-
se conceito, não vou me ater à 
questão conceitual. 

Primeiro, não vamos ser radi-
cais ao dizer que eliminaremos 
o uso das energias fósseis. A 
economia verde vai no sentido 
de utilizarmos ao máximo as 
energias limpas e renováveis, 
que não são a mesma coisa, 
e procurar na medida do pos-
sível evitar o uso das energias 
fósseis. No que toca a questão 
da eiciência no uso dos re-
cursos, começo desde logo 
pelas próprias energias, mas 
é necessário referirmo-nos aos 
demais recursos naturais. No 
caso de Cabo Verde, temos 
que falar da água, dos solos, da 
lora, da fauna, da vegetação. 
E, naturalmente, também da 
inclusão social. A questão não 
é ideológica. Na verdade, se 
nós permitirmos que não haja 
inclusão, não haja justiça, não 
vamos conseguir que os recur-
sos sejam explorados de forma 
sustentável, portanto, temos 



172

que ser muito claros nesse do-
mínio e fazermos investimento 
de valorização numa agricul-
tura mais inteligente e mais 
ecológica. 

Importa gerir melhor os resí-
duos, assim como apostar em 
sistemas eicientes de mobili-
dade da população, tanto no 
meio urbano, que, às vezes, 
preocupa muito mais às auto-
ridades porque é onde se con-
centra a maior parte da popu-
lação, quanto a mobilidade 
no meio rural, não apenas a 
mobilidade terrestre, mas, no 
nosso caso, também é preci-
so pensarmos nos transportes 
marítimos e aéreos, pois tudo 
isso interfere efetivamente 
com a sustentabilidade. Uma 
boa sinergia entre todos es-
ses elementos está na base do 
holismo. 

Quanto às energias, existem 
várias oportunidades e eu vou 
referir-me somente àquelas 

que se relacionam efetiva-
mente com as áreas da mi-
nha intervenção no Governo, 
embora não se possa falar só 
de agricultura ou de ambien-
te. Em Cabo Verde, em maté-
ria de energia, sabemos que 
temos que vencer o gradiente 
energético. Tiramos a água do 
mar, bombamos e dessalini-
zamos. Precisamos de energia 
para bombar essa água e levá-
-la para onde depois terá que 
descer de forma gravítica. Tudo 
isso é energia. Posteriormente, 
a água deve ser limpa, tam-
bém utilizando energia. 
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A nossa economia é de pequena dimensão, pois somos ilhas 
e não temos escala, por isso temos que apostar muito na 
redução dos custos. E uma maneira de o fazer é utilizando as 
energias renováveis, de fontes limpas, mas para isso precisa-
mos de estudos, de projetos e de auditoria. Nesse domínio, eu 
acho que a auditoria energética é um campo repleto de 
oportunidades de emprego, pois todos gastamos muita ener-
gia em casa com ar condicionado e com uma boa auditoria 
energética seríamos capazes de poupar muita energia. Não 
conheço nenhuma empresa que se dedica exclusivamente a 
esse sector em Cabo Verde.

O comércio, a distribuição, as tecnologias, a fabricação, a is-
calização das obras, a manutenção, temos em tudo isso um 
potencial enorme para a criação de empresas unipessoais 
ou cooperativas, de parcerias entre privados ou parcerias 
público-privadas. São muitas as oportunidades. No domínio 
da gestão da água, o campo é ainda mais vasto.

Para além dos utentes diretos 
dentro do abastecimento pú-
blico, temos também os uti-
lizadores da agricultura que, 
como sabemos, em todo mun-
do consome cerca de 70% dos 
recursos hídricos. A agricultura 
emprega cerca de 34% da po-
pulação, mas contribui tam-
bém com cerca de 30% dos 
gases de efeito de estufa. Por 
conseguinte, se nós queremos 
um desenvolvimento mais 
sustentável em que nós redu-
zimos tudo aquilo que está a 
mais, devo dizer desde logo 
que a agricultura de per si é 
um sistema artiicial que, para 
se manter, é preciso que inje-
temos energia adicional, em 

termos de trabalho, de adu-
bos, de manutenção das plan-
tas, de colheita etc. Por isso é 
que não é um sistema estável. 
Quando nós adotarmos meca-
nismos de agricultura ecológi-
ca estaremos a reconhecer o 
input das energias adicionais e 
naturalmente contribuir para 
uma economia verde.

Há uma vasta gama de servi-
ços. A nossa agricultura em 
Cabo Verde é feita com mui-
tas diiculdades, devido à es-
cassez ecológica, à falta de 
água, à aridez climática, à fal-
ta de solos, ainal temos 4.033 
km e apenas 10% dessas ter-
ras são aráveis. Por tudo isso, 
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temos necessariamente que 
adotar uma agricultura mais 
inteligente, baseada nas tec-
nologias, o que implica que 
temos de não só trazer para cá 
as tecnologias como testá-las, 
vendê-las, ensiná-las, fazer o 
monitoramento do seu funcio-
namento nos agrossistemas. É 
preciso todo um sistema inteli-
gente de sensores, de mapea-
mento, de georreferenciação 
de segmento, monitoramento 
da produção, seguimento das 
pragas, que é um campo mui-
to vasto que permitiria a intro-
dução de serviços baseados 

em drones com vários senso-
res acoplados. Poderíamos li-
gar a outras tecnologias, como,  
por exemplo, as impressoras 
3D de grande dimensão, justa-
mente para produzir módulos 
onde introduziríamos os siste-
mas hidropónicos fechados, 
completamente controlados, 
para produzirmos desde o 
pasto a outros produtos. Tudo 
isso demanda conhecimentos 
técnicos, e há um campo vas-
to para o emprego dos jovens 
que estudaram e que têm 
base técnica.

O planeta Terra hoje tem 7,4 bilhões de pessoas, mas nós 
daqui a pouco tempo, em 2050, seremos 9,6 bilhões de 
pessoas. A demanda em alimentos vai aumentar em 60%, 
enquanto neste momento temos 821 milhões de pessoas a 
passarem fome ou subnutridas. Há um mercado que é ávido 
e de muito trabalho.
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Podemos nos perguntar: o que 
o Governo pode fazer relativa-
mente às questões anterior-
mente referidas? Além de in-
centivos, do apoio às startups, 
pode criar medidas que se apli-
cam ao sector do ambiente, da 
agricultura e das energias, que 
é um campo muito vasto para 
as cooperativas, as empresas 
unipessoais, as parcerias públi-
co-privadas. A nossa economia 
não é estatizada e não deverá 
investir em tudo, portanto deve 
ser o privado a atuar, cabendo 
ao Estado garantir um ecossis-
tema favorável, com leis e me-
canismos de regulação e pro-
moção dos empreendimentos 
privados. 

Tanto o Estado como os muni-
cípios podem ter papel ativo, 

desde a disponibilização de 
solos para que as empresas se 
instalem, a isenção de impos-
tos até às garantias para que 
se possa aceder aos recursos 
inanceiros e ao investimento, 
quando estiverem diante de 
projetos viáveis e essenciais 
para o desenvolvimento do 
sector. 

Termino dizendo que, den-
tro daquilo que constitui o 
conceito das energias verdes 
e de todas as atividades que 
possam contribuir para que 
possamos ter uma economia 
verde robusta, ainda estamos 
quase virgens, havendo opor-
tunidades enormes para o 
crescimento. 
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APRESENTAÇÃO DE 
ADILSON MELÍCIO

Empreendedor

Irei apresentar a minha ex-
periência, enquanto agricul-
tor numa zona árida de São 
Vicente. A nossa empresa cha-
ma-se Agro Soluções, funda-
da em 2017, e consiste essen-
cialmente na dessalinização 
de água salobra e produção 
em cultivo protegido ou em 
estufas.

Temos um poço e também 
um furo com energias reno-
váveis, a energia solar, e um 
dessalinizador com capacida-
de de 2,5 metros cúbicos/hora, 
cerca de 55 toneladas ou me-
tros cúbicos de água por dia. 
Essa água é toda canalizada 
para a produção agrícola, pois 
promovemos hortofrutícolas 
com recurso ao cultivo prote-
gido e dessalinização de água 
salobra.

A nossa empresa, além de 
alguns ganhos, enfrenta dia-
riamente problemas ou desa-
ios. Convém salientar que a 
maioria dos problemas que 
temos, na verdade, pode ser 
vista como grande oportuni-
dade de negócio. São proble-
mas, mas também oportuni-
dade de negócio para o futuro.

Em termos de infraestruturas, 
temos 6.000 metros quadra-
dos em estufa, o dessaliniza-
dor, dois depósitos, dois re-
servatórios, sistemas de rega 
localizada e redes de infraes-
truturas de adoção e distri-
buição de água. Criamos nove 
empregos diretos. Em estu-
fas, produzimos alface e, nes-
te momento, estamos a fazer 
uma experiência de produção 
de maracujá entre estufas, que 
funcionam como barreira de 
vento. A nossa produção em 
estufa é em vertical. Sou ilho 
de agricultor, meu pai vive no 
Paul, e a minha produção por 
metro quadrado é de 10 vezes 
mais, considerando a mes-
ma área, que a do meu pai.  
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Estive em Espanha recente-
mente e vi que lá se produz 10 
a 15 vezes mais do que eu, ou 
seja, tenho um caminho lon-
go a percorrer. Embora eu já 
aplique uma certa tecnologia, 
com certeza vou ter que me-
lhorar muito a minha produ-
ção, pois quero ter um retorno 
ainda maior.

O dessalinizador é um apa-
relho pequeno, tem mais ou 
menos 1,8 metro de altura 
por 40 ou 60 cm de largura 
e cerca de 3 metros de com-
primento. É um equipamento 
simples, que pode caber em 
qualquer lugar, funciona com 
touchscreen,  como um tele-
móvel, basta programar e co-
locar no  automático, ou, se se 
quer manual, clica-se no ecrã e 
temos o aparelho a funcionar. 
Quem gere esse equipamento 
é um funcionário que tem a 6ª 
classe. É um sistema extrema-
mente simples. Tive que recor-
rer a essa tecnologia, que já é 
utilizada em vários países.

Produzimos também tomates 
em estufas verticais, cuja pro-
dução é de longe superior à 
produção em campo aberto. 
As vantagens são não só em 
termos de quantidade, mas 
também no uso de pesticidas, 
que é muito menor, assim 

como é menor a utilização de 
água. Neste momento, faze-
mos a cultura no sol, mas, tendo 
em conta que acreditamos 
que essa unidade de produ-
ção tem futuro, já estamos 
num processo de investimento, 
de modo a transferir parte dessa 
produção para a hidroponia, 
que é feita em circuito fechado, 
poupando ainda mais água. 
Trata-se de um processo com 
mais automação. Como eu 
costumo dizer, hoje em dia 
qualquer mulher pode ir tra-
balhar no campo com as 
unhas pintadas, porque com 
uma luva de cozinha conse-
gue-se produzir sem nenhum 
problema.
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Meu ilho quer estudar 
Educação Física, mas estou 
a tentar convencê-lo a cursar 
agricultura, pois temos poucos 
jovens nessa área do empreen-
dedorismo agrícola. Os jovens 
devem ser incentivados, pois 
acredito que esse sector da 
economia é promissor e pode 
render empregos bem remu-
nerados. Mesmo nas zonas ári-
das, com tecnologia e desde 
que haja água, podemos ter 
agricultura e produzir diver-
sos legumes, frutas, hortícolas, 
mas a dessalinização é essen-
cial. O nosso mercado é cons-
tituído por hotéis, restauran-
tes, minimercados, mercearias, 
mas também os rabidantes. 
Neste momento, a nossa es-
tratégia é o contacto direto, 
mas convém salientar que, 
embora ainda não tenhamos 
feito marketing, consideramos 
que seja muito adequado para 
o nosso sector, porque quere-
mos crescer mais. 

Atualmente a nossa produção 
não é contínua. Por exemplo, 
temos tomates durante três 
ou quatro meses do ano, mas 
o ideal seria ter o produto to-
dos os meses do ano. O mes-
mo se aplica ao pimentão ou 
a outra cultura. No meu caso, 
isso ocorre por questões rela-
cionadas ao investimento, mas 
acredito que, no ano de 2020, 
já poderei ir a um hotel e irmar 
um contrato de fornecimento 
anual de tomate. 

Há também outra questão 
muito importante, que é a 
certiicação, um documento 
exigido pelo grandes clien-
tes. As vantagens de termos 
maior qualidade nos nossos 
produtos são um maior ren-
dimento e o crescimento do 
mercado, não só o mercado 
nacional, mas, sobretudo, o 
turístico. Nós importamos uma 
grande quantidade de pro-
dutos agroalimentares, cuja 
produção poderia ser feita em 
Cabo Verde. Estamos diante 
de uma grande oportunidade 
de crescimento.

Quanto aos constrangimen-
tos, o nosso maior é a quali-
dade da água que temos, mas 
também podemos ver aí uma 
oportunidade de se investir 
recursos, produzir boa água 
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e vendê-la. No caso da nossa 
empresa, temos uma produ-
ção interna de água, mas gos-
taríamos que alguém a pro-
duzisse e nos  vendesse, pois a 
minha vocação é a agricultura 
e não dessalinização.

Como o investimento inicial é 
um pouco alto, devido às tec-
nologias exigidas, queria aqui 
me referir à inexistência de 
crédito agrícola direcionado 
à produção agrícola. Temos 
tentado entrar no ecossistema 
através da Pró Empresa, mas 
acredito que deveríamos ter 
em Cabo Verde um sistema 
de crédito direcionado à área 
da agricultura, devido à sua 
especiicidade.

Outro problema pelo qual 
passamos prende-se aos fato-
res de produção. Muitas vezes 
não encontramos produtos no 
mercado para o sector da agri-
cultura. Não raro, precisamos 
importar sementes de quali-
dade, pois não as temos à ven-
da aqui. Também seria uma 
oportunidade de negócio. 

Quanto à energia, temos a for-
necida pela Electra, mas neste 
momento estamos a tentar 
introduzir a energia renovável. 
Devido aos constrangimen-
tos ligados aos transportes, 

exportar é muito difícil. Nós te-
mos sobrevivido dos recursos 
da nossa empresa e acredita-
mos que, com os novos inves-
timentos, haverá ainda mais 
sucesso, tendo em conta o au-
mento da produção por metro 
quadrado. Os investimentos 
próximos terão que ser ao nível 
da automação, ou seja, a rega 
e a adubação serão totalmente 
automatizadas. Quando eu 
estive nas Canárias, quase tive 
vergonha ao falar das minhas 
estufas, tão pequenas em com-
paração ao que vi por lá, mas é 
esse o caminho e eu acredito 
que de passo em passo chega-
remos onde desejamos.
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APRESENTAÇÃO DE 
GILSON CORREIA

Administrador no CERMI

O tema sobre o qual vou dis-
correr é “Quais são as prois-
sões de futuro na área da ener-
gia verde para os jovens e para 
quem está à procura de novos 
desaios e novos empregos?” 

Quando falamos da economia verde, falamos da sustentabi-
lidade. Trata-se de uma área de intervenção, em que é possível 
gerar milhões de empregos no mundo e Cabo Verde não foge 
à regra. Isso é possível com a adoção de práticas sustentáveis 
em diversos sectores, sobretudo criando um mercado de 
energia, pois sem mercado não temos emprego.

O Governo criou o Programa 
Nacional para a Sustentabilidade 
Energética, o PNSE, que é uma 
estratégia, a longo prazo (até 
2040), cujo objetivo é fazer uma 
transição energética segura, ei-
ciente e suave. Essa medida do 
Governo provocou o surgimento 
de um grande mercado na área 
verde. 

Com a instituição do PNSE, 
é possível a criação de um 
conjunto de valores no mer-
cado, que darão origem a 

novas proissões ou atualiza-
ções de proissões já existen-
tes. Exemplo disso é o novo 
posto de trabalho denomina-
do inspetor de instalações de 
microprodução, que surge a 
partir do programa de micro-
geração de edifícios públicos. 
Há pouco tempo, o CERMI for-
mou os 20 primeiros inspeto-
res de Cabo Verde. 

Desde janeiro de 2019 que o 
Governo tem inscrito no seu 
Orçamento de Estado uma 
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boniicação para a aquisição 
de equipamento de energias 
renováveis com inanciamento 
via banca. Isso quer dizer que os 
gestores de risco que trabalham 
nos bancos vão ter que adqui-
rir conhecimentos na área de 
energias renováveis, surgindo 
aqui uma nova forma de em-
prego. Destaco ainda campa-
nhas de informação e sensibi-
lização, promovendo também 
capacitações aos jornalistas e 
pessoas que trabalham com 
publicidade nessa área.

O programa de eiciência 
energética em edifícios públi-
cos poderá igualmente gerar 
novos empregos, pois os en-
genheiros eletrotécnicos e de 
construção civil e os arquitetos 
vão ter que se adaptar à nova 
forma de construção sustentá-
vel, com técnicos e especialis-
tas nessa área de formação. 

Outro caso concreto de em-
pregos do futuro, criados a 
partir do PNSE, é de auditor 
energético, como já referido 
nesta Academia. É preciso que 
sejam feitas auditorias em edi-
fícios, nas residências, nos ser-
viços públicos e nas indústrias, 
representando uma grande 
possibilidade em termos de 
emprego na área de auditoria 
energética. Com a instituição 

pelo Governo do regulamento 
para consumidores intensivos, 
é preciso haver peritos qualii-
cados para veriicar o consumo 
de uma indústria ou de um 
edifício. Temos, portanto, mais 
uma proissão do futuro em 
Cabo Verde. 

Para além de projetistas em 
sistemas fotovoltaicos de pe-
quenas potências, que vão 
alinhados com o programa 
de microgeração, é preciso 
termos projetistas de sistemas 
eólicos de pequena potência, 
projetistas de sistemas solares 
térmicos, técnicos de medição 
e veriicação de desempenho.

Quando nos referimos ao pro-
grama de eiciência energé-
tica de edifícios, é preciso ser 
feita a medição do desempe-
nho energético das constru-
ções, por isso a igura de téc-
nico de medição e veriicação 
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de desempenho se fará pre-
sente no mercado de trabalho. 
Tendo em conta o Programa 
Nacional de Sustentabilidade 
Energética, para além de pro-
jetistas de instalações elétri-
cas de baixa tensão, proje-
tistas de equipamentos de 

climatização e refrigeração e 
também técnicos qualiicados 
em equipamentos de climati-
zação e refrigeração, vão surgir 
novas proissões ou atualiza-
ções proissionais para seguir 
a tendência atual que é a eco-
nomia verde. 

A meta instituída pelo Governo para 2030 é de ter 54% de 
energias renováveis e, para alcançarmos tal meta, será preciso 
haver proissões que alavanquem o caminho. De acordo com 
um estudo realizado para o CERMI sobre os mercados dos 
PALOP, foi identiicada uma grande necessidade de proissio-
nais. Foram considerados dois cenários. Um cenário Low, em 
que nem todos os mercados foram implementados, e o cenário 
High, em que foram considerados todos os mercados da 
energia. As necessidades proissionais, no cenário Low, são de 
1.257 novos proissionais em diferentes áreas, enquanto para 
o cenário High chegávamos ao número de 3.123. Destas 
profissões, destaco o técnico de instalação e manutenção de 
instalações elétricas de baixa tensão.

Ao contrário do que se possa 
pensar, o engenheiro também 
é uma proissão de futuro de-
vido ao programa de eiciência 

energética nos edifícios. Para 
se fazerem as instalações elé-
tricas nos edifícios, é preciso 
uma nova forma de o fazer, 
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de acordo com o desempe-
nho energético identiicado.
Também será preciso haver 
projetistas de instalações elé-
tricas de baixa tensão e audi-
tores energéticos, sendo esta 
uma proissão muito promis-
sora, haja vista a necessida-
de do mercado cabo-verdia-
no de cerca de 100 auditores 

energéticos. Somos um país 
arquipelágico, com 9 ilhas, por 
isso é preciso ter auditores em 
todas as ilhas. Destaco, igual-
mente, os técnicos de instala-
ção e manutenção de instala-
ções elétricas de baixa tensão, 
com uma média de 120 pro-
issionais necessários para o 
mercado. 

Uma nova vertente que pode dar origem a empregos de 
futuro é a mobilidade elétrica. O Governo, em 2019, lançou 
a Carta de Política de Mobilidade Elétrica nº13. Certamente 
irá daí surgir uma nova classe de empregos ligados à mecâni-
ca auto-alternativa, que trabalhará com os carros elétricos 
movidos a hidrogénio e híbridos. 

Para terminar, vale lembrar das 
proissões já existentes que te-
rão no futuro um papel im-
portante, como os técnicos de 
soldadura, de climatização, de 
refrigeração e de manutenção. 
As energias renováveis, como 
a biomassa, a energia hídrica, 

a eólico, a térmico-solar e a 
fotovoltaica vão requerer não 
só novos proissionais como a 
adaptação de ocupações anti-
gas às novas necessidades do 
mercado. 
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PROMOVER O EMPREGO ATRAVÉS DO 
DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO EMPRESARIAL

APRESENTAÇÃO DE 
JAMIRA DUARTE

Vereadora para o 
Desenvolvimento Económico 
Local, Empreendedorismo, 
Administração e Finanças na 
Câmara Municipal de Santa 
Cruz

Não podemos falar do em-
prego em Cabo Verde, sem 
pensarmos na criação de 
empresas, porque o Estado 
já não consegue criar mais 
empregos, daí a necessidade 
de novas empresas e novos 
empregos. Igualmente não 
podemos falar na criação de 
empresas, sem falarmos nos 
colaboradores. Na verdade, 
há dois desaios: é imperativo 
trabalhar em Cabo Verde o 

espírito empreendedor, mas 
temos que o fazer associado 
ao intra-empreendedor. Não 
vamos conseguir desenvolver 
uma empresa se não tivermos 
colaboradores à altura. 

Todos nós podemos ser em-
preendedores, mas nem todos 
vão ser empreendedores-em-
presários, que é em quem está 
sendo posta a tónica desta 
Academia, uma vez que não 
temos intra-empreendedores. 
Ou seja, são os empreende-
dores-empresários que criarão 
oportunidades de emprego. 

PROMOÇÃO DO ESPÍRITO EMPRESARIAL
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138 milhões de jovens traba-
lham e vivem abaixo do li-
miar da pobreza no mundo, 
havendo mais de 59 milhões 
de jovens desempregados. A 
taxa de desemprego em Cabo 
Verde é 12%, com incidên-
cia maior no sexo feminino. 
Ocorrem profundas mudan-
ças no mercado de trabalho, 
no mundo empresarial, e o 
globo está em transformação, 
devido a diversos fatores tanto 
tecnológicos como demográ-
icos. Tais mudanças colocam-
-nos desaios contínuos. 

Em Cabo Verde, a maior taxa de desemprego ocorre nos 
municípios rurais, onde a base económica é formada pela 
agricultura, a pecuária e a pesca. Trata-se de um dado muito 
importante para analisarmos, assim como os desaios apon-
tados aqui, que nos remetem a duas questões: “Qual o papel 
do estímulo do desenvolvimento do espírito empresarial, face 
à criação de rendimento e emprego digno?” e “Que políticas 
públicas devem ser promovidas para incrementar novas 
dinâmicas e contribuir para atenuar as assimetrias territoriais 
e criações de empregos sustentáveis e de geração de 
riquezas?”

Não podemos esquecer-nos 
também da agenda 2030 as-
sumida pelo Governo, cujo 
oitavo objetivo consiste na 
criação de emprego digno e 
crescimento económico, por-
tanto não podemos descu-
rar desses elementos durante 

a nossa planiicação e ações 
conjuntas para a assunção do 
compromisso global. 

Segundo as recomendações 
e as metas deinidas pela 
UNDAF, que é o quadro das 
Nações Unidas que presta 
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assistência técnica para o de-
senvolvimento em Cabo Verde, 
até ao ano 2022, a população 
em idade ativa, em particular 
as mulheres e os jovens, deve 
beneiciar-se de trabalho dig-
no, com melhores rendimen-
tos, através de transformações 
em sectores chave da econo-
mia, tornando-a mais inclusiva 
e sustentável. 

Diante desses desaios e me-
tas, interpelando o que se 
deve fazer, qual o papel do es-
pírito empreendedor neste ce-
nário de criação de emprego, 
diria eu que a promoção do 
desenvolvimento do espírito 
empresarial é imperativo para 
o nosso contexto, para que se 
consiga criar emprego digno e 
sustentável. 

Igualmente imperativo é traba-
lharmos os intra-empreende-
dores, de modo que cada um 
no seu lugar faça o seu trabalho 
da melhor forma possível, caso 
contrário poderemos ser atro-
pelados pelo atraso. Devemos 
acelerar os processos, para que 
possamos realmente estimular 
os jovens na criação de investi-
mentos, mas também a dar o 
seu contributo na criação de ri-
quezas, potencializando a nos-
sa economia, o que se traduzirá 
em empregos dignos. 

É preciso fomentar a educação 
inanceira e empreendedo-
ra nas escolas. Se não formos 
educados em como gastar as 
nossas inanças pessoais, não 
vamos saber gerir os nossos 
investimentos. Há muitos em-
presários em Cabo Verde, mas 
precisamos de empresários-
-empreendedores. A diferen-
ça está na atitude, no trabalho 
proativo, na visão voltada para 
as soluções. O sistema de ensino 
deve preparar homens globais, 
com competências suicientes 
para escolherem ser empresá-
rios-empreendedores ou intra-
-empreendedores, de modo a 
darem o seu contributo ao país. 
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Se queremos reduzir o desemprego em Cabo Verde, temos 
de trabalhar na redução das assimetrias territoriais, conside-
rando as especiicidades das regiões e dos municípios de 
forma a criar medidas complementares e medidas macroe-
conómicas de fomento ao desenvolvimento empresarial. 
Temos dez ilhas, nove habitadas, cada uma com a sua poten-
cialidade e especiicidade.  Certamente políticas públicas 
avulsas não resultarão.

É preciso questionar se o ecossistema de inanciamento está 
sendo monitorizado para saber quantos jovens, por exem-
plo, na região de Santiago Norte conseguem aceder ao 
financiamento; se as taxas são reduzidas;  como estão a ser 
trabalhadas as políticas públicas de estímulo à organização 
do sector primário, sobretudo nos territórios com maior taxa 
de desemprego; o que está a se fazer para criar condições 
que estimulem o jovem, ao terminar o seu estudo, regressar à 
terra para trabalhar e contribuir com o desenvolvimento de 
uma agricultura utilizando novas tecnologias.

Não podemos esperar que 
milagres aconteçam. A China 
tem uma política externa de 
comércio muito bem imple-
mentada, com políticas pú-
blicas de assessoria e inan-
ciamento para organizar os 
produtores. Eu defendo que os 
municípios com uma boa po-
lítica pública de promoção de 
economia social e solidária vão 
revolucionar esse sector, trans-
ferindo a maioria da mão-de-
-obra para a formalidade, dig-
niicando os empregos. Assim, 
toda a cadeia produtiva trará 
oportunidades de criação de 
novos empregos e investimen-
tos estruturantes. 

Não podemos almejar ter a 
agricultura como nossa princi-
pal fonte de renda, se não tra-
balharmos a questão da seca, 
da água, porque não podemos 
desenvolver esse sector econó-
mico pensando só na chuva. É 
esse o papel dos governantes, 
mas é preciso ter paixão e ca-
pacitação para que se  desen-
volvam as competências ne-
cessárias como as linguísticas 
e tecnológicas. Temos muitas 
oportunidades nos países da 
CPLP, mas, para alcançarmos 
o mercado da CEDEAO, temos 
de falar inglês e francês para 
podermos fazer negócios, que 
só são feitos com comunicação. 
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É importante que quem 
queira empreender desenvol-
va as habilidades linguísticas, 
tendo o Governo o papel de 
elaborar políticas públicas que 
encorajem as pessoas a de-
senvolverem tais habilidades e 
competências. 

Eu e muitos outros defende-
mos que a questão de inan-
ciamento não é um problema 
em Cabo Verde. O problema 
consiste na fragmentação do 
nosso mercado e na conjun-
tura ou parâmetros de contex-
to que podem diicultar a vida 
dos empreendedores, como a 
conectividade entre as ilhas. 
Entretanto não podemos nos 
assustar com os constrangi-
mentos, mas sentirmo-nos 
motivados em apresentar 
soluções.

Por último, quero referir-me 
ao fomento à cultura de pro-
dutividade. Não podemos de-
senvolver pessoas com espíri-
to empreendedor, se a nossa 
função pública não tem intra-
-empreendedores capazes de 
apresentar soluções nas insti-
tuições que acompanham. 

Resumindo, é necessário, para trabalhar o espírito empreen-
dedor, serem considerados os seguintes pontos: a educação 
fundamental (a formação); o espírito empreendedor; a 
educação inanceira; habilidades emocionais e técnicas e 
competências técnicas. Destaco a atitude empreendedora, 
porque se não formos audazes para criarmos soluções neste 
mercado fragmentado e ambicionar outros mercados, não 
vamos conseguir um ambiente favorável.
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Em Cabo Verde temos vários 
estímulos ao fomento do em-
preendedorismo, mas ainda 
temos alguns desaios, como 
a divulgação. A informação 
não chega a todos, nem toda 
a gente tem o mesmo acesso 
à informação. Igualmente im-
portante é a rapidez nos pro-
cessos e a operacionalização 
dos mecanismos de apoio que 
existem. Precisamos, portanto, 
limar as arestas, monitorizar 
os incentivos que estamos a 
proporcionar ao sistema e ver 
onde deve haver correção. 

Atualmente, ao contrário do 
tempo da minha avó, temos 
várias instituições que traba-
lham com o ecossistema de 

apoio ao desenvolvimento do 
espírito empresarial, promo-
vendo a formação de jovens 
audazes, capazes de aproveitar 
as oportunidades, serem críti-
cos e proponentes de soluções 
que sirvam para a implemen-
tação de ideias inovadoras e 
capazes de criarem emprego 
digno. 

A mensagem que deixo é que 
devemos fazer escolhas que, 
muitas vezes, trata-se apenas 
de uma escolha de atitude. 
Devemos saber se queremos 
ser empresários-empreende-
dores ou intra-empreendedo-
res e dar a nossa contribuição 
para a economia deste país.
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APRESENTAÇÃO DE 
SAMIR SILVA

Empreendedor, 
Consultor e Formador em 
Empreendedorismo

Começo por propor a troca no 
título deste painel do termo 
“empresarial” por “empreen-
dedor” e reletir sobre a ma-
neira como queremos viver. Se 
desejamos trabalhar para ou-
tra pessoa ou que as pessoas 
trabalhem para nós. 

Temos em Cabo Verde um 
dado muito curioso, no Plano 
Nacional de Emprego, que re-
vela que apenas 41% dos em-
pregos em Cabo Verde são 
criados pelo tecido empre-
sarial. Menos da metade dos 
empregos são gerados pelo 
sector privado. No caso da 
ilha do Maio o número é ain-
da menor. Isso signiica que o 
nosso sistema está formata-
do para que seja o Estado a 
empregar as pessoas. É preci-
so mudar esse paradigma e, 

para isso, temos que incenti-
var o espírito empresarial ou o 
empreendedorismo. 

A 27 de junho, quando se 
comemora o dia das micro, 
pequenas e médias empresas, 
o Conselho Internacional das 
Pequenas Empresas publicou 
um estudo que indica que as 
micro, pequenas e médias 
empresas são responsáveis por 
entre 60% e 70% do total de 
empregos em todo o mundo. 
É um dado interessante, so-
bretudo se compararmos com 
o que ocorre em Cabo Verde, 
onde todas as empresas criam 
apenas 41%. O estudo aponta 
ainda que até 2030 o mundo 
precisará criar cerca de 600 
milhões de empregos e que 
as micro, pequenas e médias 
empresas são a chave para a 
criação desses empregos. 

Infelizmente, nós fomos for-
matados para estudar e de-
pois procurar um emprego 
no Estado. A minha avó dizia 
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sempre “Trabalho de Estado é 
que é bom!” Se essa mentali-
dade continua, não sei o que 
andamos a fazer... 

O sistema de ensino transmi-
te-nos competências técnicas 
e proissionais e o proissional 
técnico cabo-verdiano é de 
um modo geral bem qualiica-
do. Pergunto-me então o que 
falta. Provavelmente faltam 
competências empreendedo-
ras e outras, como, por exem-
plo, competências linguísticas 
e tecnológicas. 

As nossas escolas não ensinam 
empreendedorismo. Eu lem-
bro-me que, enquanto técnico 
da ADEI, proporcionamos uma 
experiência de empreende-
dorismo nas escolas. Fizemos 
algumas palestras com os alu-
nos e tivemos conversas mui-
tíssimo interessantes, porque 

se percebia que era algo que 
os estudantes gostavam de 
fazer. 

Nós não podemos continuar a 
pensar no empreendedorismo 
apenas como o ato de abrir 
uma empresa, um negócio. É 
preciso uma nova abordagem 
sobre o tema. O empreende-
dorismo, na minha opinião, 
deve ser visto como um estilo 
de vida e, nesse sentido, co-
meçarmos a ensinar os nossos 
jovens a serem empreende-
dores. Não devemos ensinar 
como se cria ou se gere uma 
empresa, mas como tomar 
iniciativas e resolver os pro-
blemas do dia-a-dia. Nós pre-
cisamos mentalizar os nossos 
jovens para a abordagem de 
resolução de problemas. Se 
eu estiver desempregado, não 
devo icar à espera que os ou-
tros resolvam o problema por 
mim. Se na minha localidade 
eu tenho que me deslocar cin-
co quilómetros para comprar 
uma garrafa de gás, eu não te-
nho que andar a reclamar, pois 
posso ir à Shell ou à Enacol e 
revender botijas de gás na mi-
nha localidade. Resolve-se o 
problema. Devemos, pois, co-
meçar a ver o empreendedo-
rismo como uma abordagem 
de resolução dos problemas 



193

que existem nas localidades. 
Em Cabo Verde, infelizmente, 
não temos abordado o con-
ceito de empreendedorismo 
social.

De entre as competências em-
preendedoras, a orientação 
para o cliente é essencial. No 
fundo, é voltar a preocupa-
ção para a resolução dos pro-
blemas do cliente, portanto a 
abordagem deve ser no sen-
tido de a prioridade estar no 
cliente e depois na criação de 
um produto que satisfaça suas 
necessidades. 

Gerir não é fácil, é tomada 
de decisões ao nível inancei-
ro, de marketing, comercial. 
É importante para tal o de-
senvolvimento de estratégias. 

Provavelmente o ponto chave 
para o sucesso de uma em-
presa consiste na gestão dos 
recursos humanos.
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As competências do século XXI resumem-se em seis, e são 
competências que qualquer jovem que quer não só empreender 
mas ser competitivo no mercado do trabalho deve procurar 
desenvolver. São elas:   
1. Pensamento crítico – As empresas competitivas não que-
rem pessoas que apenas cumpram tarefas, mas que olhem 
para as coisas com olhos de ver e que sejam capazes de 
questionar e inovar. O pensamento crítico talvez seja algo 
não muito bem visto aqui em Cabo Verde, porque a crítica é 
pouco aceite na nossa sociedade.

2. Criatividade – Tenho dúvidas quanto ao nosso potencial 
criativo, pelo menos a nível do empreendedorismo e do nosso 
local de trabalho quando trabalhamos por conta de outrem. 

3. Colaboração – Não conseguimos viver nem trabalhar sozi-
nhos.  Temos que ser mais colaborativos. 
4. Comunicação – Não sei até que ponto comunicamos bem. 

5. Competências culturais – Isso diz respeito à convivência 
entre as pessoas, aceitando as diferenças e a diversidade. 

6. Motivação – Muitas vezes, a motivação de um jovem que 
quer empreender em Cabo Verde é a falta de emprego, mas 
isso não pode ser uma motivação para abrir uma empresa. 
A motivação deve passar pelo desejo de se criar uma solução 
para um problema que afeta a comunidade, ou a criação de 
um produto ou serviço que vá ao encontro da necessidade 
do cliente. 

Ter um mentor é algo funda-
mental para o sucesso, não 
só a nível empresarial, assim 
como ter acesso ao mercado, 
ao networking e ao inancia-
mento. Quando tenho uma 
ideia e acho que é uma boa 
ideia para ser implementada, 
não devo pensar logo à partida 
no inanciamento. Para trans-
formar uma ideia em negócio, 

precisa-se primeiro de um 
conjunto de condições que 
permitam produção e a inser-
ção do produto no mercado. 
Obviamente que pode exigir 
investimento. 

Para terminar, gostaria de me 
referir a alguns jovens em-
preendedores cabo-verdia-
nos que participaram nesta 
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Academia e falaram da sua 
experiência e como consegui-
ram lançar os seus negócios. 

A primeira questão menciona-
da foi começar pequeno, com 
baixo investimento. A segunda 
questão tem a ver com a uti-
lização de recursos próprios 
ou de familiares. Rony Moreira 
pediu dinheiro emprestado 
à mãe para lançar a sua em-
presa. Arnaldino Rodrigues fez 
poupança para começar o seu 
negócio. Por que devemos ir 
ao banco pedir dinheiro para 
iniciar o nosso negócio? Se fa-
miliares e amigos não coniam 

em nós, imaginem os bancos... 
Helga Ortet não gastou um 
tostão com o aplicativo, por-
que foi procurar um parcei-
ro que soubesse fazer a app. 
Nenhuns desses empreende-
dores tiveram necessidade de 
ir ao banco para abrir o seu 
negócio. Obviamente que de-
pois podem ter tido o inancia-
mento de um banco, mas no 
início não foi esse o caminho 
que trilharam.
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CONVERSA COM O VICE-PRIMEIRO-MINISTRO 
DE CABO VERDE

ENTREVISTA DIRIGIDA POR LÚCIA CARDOSO  
E SAMIR PEREIRA 

Samir Pereira: Começo por 
agradecer e por destacar aqui-
lo que tem sido a abertura por 
parte do Governo, em ouvir a 
voz dos jovens, principalmente 
no tocante à parte empresa-
rial. Temos tido ao longo dos 
últimos meses vários convites 
para nos encontrarmos e nos 
sentarmos juntos com o nosso 

Governo para partilhar ideias 
e apresentar propostas. É um 
bom sinal quando o nosso 
Governo abre as portas para 
nos ouvir, para ouvir as nossas 
preocupações, as nossas ideias 
e as nossas propostas. 

A minha primeira questão é 
muito abrangente. Vivemos 

A VOZ AOS JOVENS III
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num mundo onde temos cada 
vez mais mudanças imprevi-
síveis, como, por exemplo, as 
mudanças climáticas e tecno-
lógicas a um nível muito ace-
lerado, e cada vez mais dentro 
do país temos a preocupação 
em ter uma juventude bem 
formada, com o desaio adi-
cional das diiculdades em en-
contrar emprego. Temos uma 
juventude que quer empreen-
der, criar a sua própria renda, 
o seu próprio negócio, mas en-
frenta um ambiente por vezes 
difícil, com algumas diiculda-
des e obstáculos naquilo que é 
a sua vontade de criar um ne-
gócio próprio e de depender 
de si mesmo, da sua própria 
iniciativa e do seu trabalho. 

Gostaria de saber da par-
te do Governo qual é a visão 

estratégica que tem deinida 
diante desses problemas tanto 
para hoje como para o futuro. 
O que é que podemos espe-
rar como medidas concretas 
baseadas numa visão clara 
também do que se espera da 
nossa parte, do sector privado, 
da juventude, do sector em-
presarial, das organizações da 
sociedade civil, de modo a po-
dermos também alinhar com 
essa estratégia, contribuindo 
com aquilo que nos cabe? 

Olavo Correia: A primeira 
mensagem que eu quero dei-
xar aqui é que, contrariamente 
àquilo que as pessoas normal-
mente entendem, o desenvol-
vimento é fruto do trabalho 
dos talentos, que são os indi-
víduos a nível individual ou 
os indivíduos organizados em 
instituições, nomeadamen-
te, em empresas. Ao Estado 
cabe o papel de liderar e criar 
um ambiente ou um ecossis-
tema, para permitir que esses 
elementos possam colocar 
sua capacidade ao serviço do 
país, no desporto, na cultura, 
na investigação, no mundo 
empresarial. 

Há uma cultura que nós temos 
em Cabo Verde, que é uma 
cultura de décadas, e está 
entranhada na nossa forma 
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de ser e de estar. Mudar essa 
atitude para colocar o Estado 
ao serviço das pessoas e dos 
indivíduos, não é uma ques-
tão do quadro legal apenas, 
ou de um toque no botão, 
é uma mudança de atitude. 
Nós estamos hoje a viver num 
mundo moderno, de inova-
ções permanentes, que nos 
permitem ver o mundo plano, 

repleto de oportunidades. Em 
Cabo Verde, nós podemos es-
tar a falar de falta de empre-
gos, mas não existe em Cabo 
Verde falta de oportunidades. 
A questão que se coloca é 
como nós podemos dar aos 
jovens ferramentas ao nível 
da formação, da educação, da 
atitude, para que eles possam 
andar à procura de talentos e 
nós, Governo e Estado, criar-
mos as condições para que es-
sas oportunidades possam ser 
aproveitadas. 

Muitas vezes nós pensamos 
que o Estado é uma adminis-
tração. O Estado somos nós. 
Quando nós airmamos que o 
Estado é bloqueador, que não 
facilita nem ajuda, eu pergun-
to: quem é o Estado? O Estado 
somos nós. No meu ministério 
trabalham jovens e mulheres 
e eu crio todas as condições 
do ponto de vista de inan-
ciamento, montantes, valores, 
mas são eles que devem fazer 
com que as coisas aconteçam. 
Se não der certo, não venham 
me culpabilizar. Enquanto po-
lítico, sou responsável, como é 
óbvio, mas assumam as vossas 
responsabilidades. Quem deve 
fazer as coisas acontecerem 
somos nós todos, porque cada 
um tem que assumir a sua 
responsabilidade.
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Cabo Verde ainda tem um cli-
ma de investimento e  um am-
biente de negócios que preci-

sam ser melhorados de forma 
substancial. Há burocracia a 
mais. Os talentos não podem 
estar a gastar seu tempo com 
a burocracia. Os talentos têm 
de criar, inovar no desporto, na 
cultura, no mundo empresa-
rial. Nós temos que ter um sis-
tema que seja facilitador. Nós, 
o Governo, não temos de fazer, 
temos de ajudar a fazer acon-
tecer, mas quem faz acontecer 
são os talentos. Temos de co-
nhecer os talentos, identiicá-
-los e criar as condições para 
que possamos incentivá-los 
a fazer mais e a fazer melhor 
num quadro de exigência, 
num quadro de elevar a com-
petição à escala mundial. 

Hoje vivemos num mundo 
plano. O mercado cabo-ver-
diano é competitivo, tanto 
com as pessoas que vêm para 
Cabo Verde como com os 
serviços que podem ser pres-
tados do mundo para Cabo 
Verde e de Cabo Verde para 
o mundo. A exigência com 
relação à qualiicação, à capa-
cidade de competição e de 
trabalho é crescente. Aquilo 
que se coloca hoje com rela-
ção ao futuro tem a ver com 
duas questões que para mim 
são fundamentais. Uma é a 
coniança em como nós so-
mos capazes. E nós somos ca-
pazes. Temos uma juventude 
que quer empreender, inovar, 
criar, produzir, exportar e criar 
oportunidade. Esse é o primei-
ro ponto muito importante. Se 
nós não coniarmos em nós e 
em Cabo Verde, ninguém há 
de coniar em nós, muito me-
nos em Cabo Verde. A segun-
da questão é a cultura. A cultu-
ra está acima dos montantes 
do inanciamento. A cultura 
do trabalho, do esforço, do 
sucesso, do comprometimen-
to, do trabalho em equipa, da 
superação, da persistência e 
da criação. Criação aqui en-
tendida como inovação, fazer 
coisas extraordinárias para a 
nossa comunidade e para o 
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nosso país. É nessa dialética de 
sistema entre vários players e 
operadores que têm o Estado 
e o Governo um papel lideran-
te. A liderança hoje tem que 
ser inspiradora. Tem de inspi-
rar as pessoas a fazerem coisas 
extraordinárias, porque, repito, 
nós não fazemos, os outros é 
que fazem. Temos é que inspi-
rar os outros a fazer. 

Nós temos a noção exata dos 
desaios a vencer, mas são de-
saios que estão ao nosso al-

cance. Temos que acelerar o 
passo. Temos aqui um desaio 
da velocidade. É preciso criar 
as condições para os talentos 
da Brava, da Boavista, de São 
Nicolau... Eu tenho visitado 

Cabo Verde de lés a lés e te-
nho encontrado pessoas que 
estão com vontade de em-
preender e precisam apenas 
de um clique. No dia em que 
nós dermos esse clique, vamos 
ver que tudo vai mudar, de um 
dia para outro. Eu estou con-
iante que isso será possível 
com a ajuda dos jovens, por-
que o desenvolvimento é feito 
pelos jovens e para os jovens. 

Lúcia Cardoso: Senhor Vice-
Primeiro-Ministro, eu concordo 
plenamente que os desaios 
existem, são reais e que muitas 
vezes emperram o nosso de-
senvolvimento. Nós consegui-
remos ultrapassar tais desaios 
não com a  ajuda assistencialis-
ta, mas quando o Governo izer 
a sua parte, criando as condi-
ções em termos legais e de 
regulamentação, reforçando a 
estrutura ou a arquitetura onde 
nós vamos construir algo para 
nós. Mas nós sabemos que, 
como você disse, ainda há um 
grande desfasamento entre 
o discurso, que é necessário e 
inspirador, e a nossa realidade. 
Se isso ocorre aqui, no centro 
mais político ou mais adminis-
trativo, quanto mais na Brava 
ou no meio rural. 
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Nós sabemos que a forma-
ção ainda é um desaio que 
se apresenta. Eu acredito que 
uma das chaves para o empre-
go do futuro reside na criati-
vidade. Para haver inovação, 
para que se faça qualquer coi-
sa, seja em termos da indús-
tria, por exemplo, ou inovação 
tecnológica, robótica, apps, na 
verdade a pessoa tem que ser 
criativa. 

Quais têm sido as medidas im-
plementadas por este Governo 
ou os planos para fomentar a 
criatividade ou a mudança 
para um pensamento mais 
criativo e voltado para a cria-
ção de soluções?

Olavo Correia: Eu tenho para 
mim que a vida é serviço, e 
viver é servir. Qualquer opor-
tunidade de trabalho é uma 
oportunidade para servir. É tão 
digno ser um empregado de 
limpeza, um vereador de câ-
mara ao nível do saneamento, 
trabalhar num hotel, como ser 
ministro, engenheiro ou exer-
cer qualquer outra função.

Há dias estive em Santa Cruz 
e vi um jovem que estava a 
vender coco de água e queria 
montar um negócio para ven-
der esse produto. Ele disse que 
precisava de inanciamento 

para melhorar as condições do 
seu trabalho. Esse jovem ven-
de coco de água, uma pessoa 
compra-o, bebe-o e sente-se 
feliz, pois está a ser servido, 
mas esse serviço é menos 
digno do que estar a usar um 
telemóvel, porque são enge-
nheiros que estão a fazer isso? 
É menos digno do que estar 
a andar numa viatura? Se nós 
dermos aos jovens oportuni-
dades, do ponto de vista de 
qualiicação proissional, uma 
educação de excelência, eles 
saberão captar as oportunida-
des. Cabe a nós criarmos as 
condições para que as pessoas 
possam aproveitá-las.

Isso não pode ser um jogo 
de subsistência ou depen-
dência dos jovens em relação 
ao Estado. Eu costumo dar o 
exemplo de um jovem que foi 
lá ter comigo no meu gabinete. 
Ele disse: “Sr. Ministro, quando 
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o senhor estava na oposição, 
eu iz uma luta imensa, mas o 
senhor já ganhou as eleições, 
agora quero saber o que o se-
nhor tem para mim.” Eu lhe 
respondi: “Sou a pior pessoa 
com quem falar sobre essas 
coisas e dessa forma. Diga-me 
o que é que o senhor quer fa-
zer, como o senhor quer apro-
veitar as oportunidades, que 
eu posso dizer como é que eu 
posso incentivá-lo.” Não pode 
ser o contrário. As pessoas não 
podem pensar como é que o 
Estado vai cuidar da vida de 
cada um de nós. 

Nós somos treze ilhos, irmãos 
da mesma família. Fomos cria-
dos no mesmo espaço e o 
destino de cada um dos ilhos 
é completamente diferente. 
Não é porque os pais não nos 
deram as mesmas condições. 
Frequentamos a mesma esco-
la, dormimos na mesma cama, 

partilhamos os mesmos sapa-
tos, mas o destino de cada um 
dos meus irmãos é comple-
tamente diferente. O Estado 
deve oferecer duas coisas. 
Primeiro deve garantir educa-
ção de qualidade para todos 
os jovens cabo-verdianos, em 
todas as ilhas de Cabo Verde 
(pré-escolar, ensino básico, se-
cundário, universitário de exce-
lência, formação proissional),  
independentemente se os 
pais têm recursos ou não. Nós 
não podemos permitir, en-
quanto políticos, que a pobre-
za dos pais possa ser requisito 
para perpetuação da pobreza 
ao nível dos ilhos. O segundo 
ponto é a criação de oportuni-
dades para as empresas. Não é 
o Estado que vai criar empre-
gos para os jovens cabo-ver-
dianos; são as empresas. Se as 
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empresas não estiverem bem 
organizadas, fortes, bem geri-
das, com capacidade de inan-
ciamento, como é que vamos 
levar empregos para jovens na 
Brava, em São Nicolau, em São 
Vicente? 

Nenhum país conseguiu de-
senvolver-se até ao momento, 
apenas ancorado no inves-
timento direto estrangeiro. 
Vocês podem olhar para todo 
o mundo, não há um único 
exemplo. Nem países maduros 
nem países insulares. É preciso 
que tenhamos em Cabo Verde 
uma classe empresarial endó-
gena, forte, capaz, produtiva, 
empreendedora, inovadora e 
capaz de competir em Cabo 
Verde, mas também capaz de 
criar serviços para todo o mun-
do. Se o Estado não tiver me-
didas assertivas para fazer com 
que isso aconteça, podemos ter 
os instrumentos todos, fazer es-
tradas, portos e aeroportos, que 
não vamos poder criar valor. 

Nós temos que, enquanto 
cidadãos cabo-verdianos, es-
tar alinhados. Não podemos 
querer uma coisa e o seu con-
trário. Nós não podemos que-
rer melhores empregos e ser 
contra as empresas. Nós não 
podemos querer viver melhor 
e ser contra o capital privado, 
seja nacional ou estrangeiro. 
Nós não podemos querer ter 
uma boa remuneração sem 
trabalhar. Nós airmamos que 
não há empregos, mas há vá-
rias empresas cujo nível de ab-
sentismo é muito elevado. As 
pessoas não trabalham, não 
querem trabalhar. Como é 
possível que, em Cabo Verde, 
muitas empresas tenham ab-
sentismo a 11%, quando a mé-
dia é de 1%, não chega a 2% 
à escala mundial. É preciso 
haver uma mudança de atitu-
de. Se nós queremos viver me-
lhor, podemos falar, falar, falar, 
mas temos de trabalhar mais 
e trabalhar melhor, ser mais 
eicientes e mais competitivos. 
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Estou político hoje, mas amanhã posso estar do outro lado. O 
problema não é ser ministro, o problema é a atitude, sermos 
criativos, termos qualiicações e trabalharmos. Essas são as con-
dições para mudar o status quo. Mudar pela via da liderança e, 
sobretudo, acreditando que nem ajuda pública nem o investi-
mento direto sozinho vai fazer de Cabo Verde uma loresta, mas 
apenas uma árvore. 

Temos que ter uma rede de micro, pequenos e médios em-
presários em todos os domínios, nas novas áreas das tecnolo-
gias, da economia verde, da economia digital, para então 
elevarmos, criarmos valor e competirmos na escala global. 
Resumindo, tudo isso vai assentar-se numa coisa só, nas pes-
soas. São as pessoas que estão nas empresas, que inovam, 
que produzem. São as pessoas que estão no Estado, no 
Governo, que fazem o ecossistema funcionar bem ou mal, por-
tanto, o foco das nossas ações tem que estar nas pessoas.

O trabalho tem sido feito pelas pessoas e para as pessoas. 
Precisamos de mudança no sentido de se criar uma atitu-
de que seja pró-trabalho, pró-empresas, pró-investimento, 
para competição à escala regional e mundial, pró-criação 
de valor e pró-inovação. Isso é o que todos os países fazem. 
E nós temos as condições para lá chegar. Eu repito, ao nível 
do Governo, nós temos de melhorar o ecossistema, ter uma 
administração pública mais eiciente, que seja mais pró-su-
cesso, pró-talento, pró-criação, pró-inovação.
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Na nossa máquina adminis-
trativa, e eu não estou a criti-
car ninguém, as pessoas tra-
balharam durante décadas 
para servir o Estado a dançar 
morna. Se alguém diz que a 
partir de amanhã você deverá 
dançar funaná, muda o ciclo, 
leva tempo. As reformas, até 
trazerem sucesso, levam tem-
po, em média 10 anos para 
termos coisas estruturadas, es-
táveis e consolidadas. Isto não 
é um toque no botão. É uma 
liderança que tem que ser per-
sistente, consistente, que não 
desiste e que vai até ao im. O 
caminho é este que estamos 
a trilhar. Solavancos na cami-
nhada fazem parte. Quem faz 
uma viagem para Lisboa se-
guramente que vai passar por 
uma zona de turbulência, mas 
há de chegar a Lisboa. Se o 
comandante for bom, vamos 
chegar em boas condições. 

Eu quero chamar a atenção 
para a nossa juventude. Temos 
de ser irreverentes, disruptivos, 
exigentes connosco mesmos e 
com os outros, porque não po-
demos ser apenas exigentes 
com os outros. A primeira exi-
gência é connosco mesmos,  
e vamos lá chegar porque te-
mos gente que empreende. 

Vejamos a nossa diáspora. 
Muitos cabo-verdianos saem 
de Tarrafal de Santiago ou do 
Fogo, nem sequer passam 
pela capital, e vão para os 
Estados Unidos, para Portugal 
ou França. Muitos nem sequer 
têm muita escolaridade e hoje 
são grandes empresários, gran-
des gestores, médicos, enfer-
meiros. O que é que mudou? 
O ecossistema. As pessoas são 
as mesmas. O problema não 
está nas pessoas. Temos gente 
capaz, empreendedora, traba-
lhadora. O problema está nas 
lideranças, no ecossistema e 
no ambiente. 

Com certeza vamos mudar 
e vamos acelerar a dinâmi-
ca do crescimento, e estou 
convencido de que pode-
mos coniar neste país, que 
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tem gente maravilhosa, uma 
imensa diáspora, gente que 
quer empreender, por isso te-
mos de acelerar a mudança 
no ecossistema, mudar as ati-
tudes, para que elas possam 
estar alinhadas com as exigên-
cias do mundo moderno. Mais 
trabalho, inovação, produtivi-
dade, eiciência e espírito de 
cumprimento. Pontualidade, 
regulamento, princípios, nor-
mas. Não há nenhum país de-
senvolvido que vive na bagun-
ça, onde cada um faz o que 
bem entender. É preciso cum-
primento, e a exigência é que 
faz o desenvolvimento, não é a 

bagunça ou a desordem ou o 
contexto em que cada um faz 
aquilo que quer, porque é po-
pular, dá votos. As coisas têm 
de ser com base num quadro 
de muita exigência, e estou 

coniante que chegaremos a 
um bom porto, mas com per-
sistência, nunca desistir e con-
tinuar a trabalhar, lutar por um 
Cabo Verde melhor.

Lúcia Cardoso: Eu gostei da 
sua resposta, mas sabe que 
não respondeu à minha per-
gunta. Depois do Samir, eu vou 
reformular a pergunta.

Samir Pereira: Realmente as 
pessoas fazem a diferença, e o 
Sr. Vice-Primeiro-Ministro to-
cou muito neste aspeto. Acho 
que é notório, nós todos os 
dias vemos isto, que já há uma 
mudança de atitudes, mas é 
necessário que essa mudança 
seja mais vincada.

Cabo Verde é um dos países 
africanos que podem desta-
car os grandes feitos que têm 
e as oportunidades criadas 
ao nível da formação. Desde 
quando tomamos a nossa in-
dependência, temos tido essa 
preocupação com a formação 
das pessoas, tanto a formação 
superior como a proissional. 
Entretanto, por vezes, o que re-
paramos é que há uma maior 
tendência em relação à quan-
tidade, e aqui não faço oposi-
ção à questão da qualidade, 
mas reiro-me ao que é mais 
importante para as nossas 
necessidades. 
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Quando falamos de educação, 
por exemplo, e das áreas de in-
teresse para o país, pergunto-lhe: 
quais são as áreas prioritárias, 
assumidas como áreas chave 
para o desenvolvimento do 
país e que vale a pena investir 
para podemos realmente con-
seguir tirar dividendos da 
capacitação das pessoas? 

Parece que temos uma política 
de educação muito genera-
lista, que acaba por abranger 
várias áreas, formando pessoas 
boas em tudo, mas que não 
são muito boas em nada, não 
são especialistas em nada. Se 
uma pessoa vier a Cabo Verde 
e perguntar no que este país 
se pode destacar, qual a res-
posta que o Governo daria? 
Em que Cabo Verde poderia 
realmente focar e tornar como 
bandeira na área da educa-
ção? Em que devemos investir 

e que realmente possa ter um 
impacto noutros sectores? Por 
exemplo, falando da inova-
ção, se eu quiser desenvolver 
qualquer tecnologia com base 
em blockchain, eu teria que ir 
buscar a capacidade técnica 
fora, porque em Cabo Verde 
ainda não temos pessoas ca-
pacitadas para esse tipo de 
serviço. Talvez devêssemos 
reavaliar a nossa educação, de 
forma a adaptá-la àquilo que 
são as tendências e demandas 
do futuro e as necessidades do 
mercado no futuro. 

Se quisermos ter pessoas 
formadas e capacitadas em 
áreas em que o mercado as 
possa absorver, teremos de 
começar a direcionar a nossa 
educação e a criar políticas que 
observem as áreas de interesse 
ao nosso desenvolvimento.
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Olavo Correia: Basicamente 
estamos a falar da adequação 
do sistema educativo àquilo 
que é a visão do país em ter-
mos da construção do seu 
futuro. Nós temos de ter um 
sistema educativo de base. 
Não se pode ter um sistema 
superior de excelência se a 

base não for de excelência. O 
pré-escolar, o ensino básico e o 
secundário são a base de tudo. 
Aliás, em muitos países desen-
volvidos, os professores melhor 
qualiicados estão na base, 
porque se começar mal dii-
cilmente chegaremos onde 
desejamos.

Nós temos que garantir que todos tenham acesso à educa-
ção, como é evidente, mas a prioridade tem de ser um ensino 
básico de excelência. A revisão curricular, a formação dos 
professores, a questão das tecnologias, das línguas, das 
novas competências, novas habilidades têm ser ajustadas no 
nosso sistema educativo em função da nova realidade. 
Depois temos o ensino superior e proissional, que deve estar 
alinhado com a visão do país. Se queremos ser uma plata-
forma digital, temos de ter competências nessa área e uma 
oferta formativa que vai ao encontro dessa visão. Se nós 
queremos ter uma economia azul ou economia verde, te-
mos que ter uma oferta formativa que vai ao encontro dessa 
visão do Governo.

Se queremos ser um país 
turístico, não obstante os novos 
conceitos, a indústria da fe-
licidade vai durar para sempre... 
É um sector também que con-
tinuará em agenda no nosso 
país, e, por isso, temos que 
ter um sistema de ensino que 
possa permitir também pro-
duzir jovens com qualidade 
para trabalhar nestes sectores. 



210

A questão da qualidade do sis-
tema educativo vem também 
com a quantidade. Não vejo 
que haja aqui uma discrepân-
cia entre uma coisa e outra, 
pois é na quantidade que va-
mos buscar a qualidade. 

Independentemente das alte-
rações que podemos e deve-
mos introduzir, temos que dar 
valor ao que é nosso. Eu lido 
com gente que é da minha 
área, que é do sistema bancá-
rio, e são bons técnicos. Gente 
formada, por exemplo, na área 
da informática, das engenha-
rias, jovens que estudaram nas 
nossas escolas e, apesar das 
diiculdades que nós temos, 
vão para outros países e são 
excelentes alunos, portanto 
nós temos de valorizar aquilo 
que é nosso, aquilo que faze-
mos. Temos gente que traba-
lha e que está a produzir, sem 
pôr em causa, agora, digamos, 
o gap que temos, do ponto 
de vista da melhoria para que 
possamos ombrear com os 
melhores. E aí de facto nós te-
mos que vencer esse desaio. 

Temos que ter um sistema de 
ensino com maior qualidade, 
um currículo melhor adapta-
do, professores melhor qualii-
cados, melhor formados e, so-
bretudo, um sistema de ensino 

que esteja alinhado com a vi-
são do futuro. Onde o Estado 
estiver a intervir com inancia-
mento, tem de haver alinha-
mento com a nossa visão em 
termos de desenvolvimento. 
As demais opções, cada um 
possa fazer em plena liber-
dade. Trata-se de um campo 
que temos de melhorar, mas 
o problema está identiicado e 
vamos trabalhar para que pos-
samos corrigir esse gap que 
ainda existe, que é fundamen-
tal para conseguirmos um fu-
turo melhor para Cabo Verde.

Lúcia Cardoso: Vou reformular 
a minha pergunta. 

Para nós inovarmos, para em-
preendermos, nós temos que 
ter a tal da “ideia”. E para se ter 
essa ideia, que a meu ver é o 
que move o mundo, a educa-
ção para o pensar, a educação 
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para o fazer acontecer e para 
o criar é fundamental. Eu sou 
educadora, artista e empreen-
dedora, portanto para mim a 
educação é muito importante, 
mas não uma educação para a 
reprodução, e sim uma educa-
ção para a inovação. Nós não 
conseguiremos ser inovadores 
e “fazer acontecer”, se não ti-
vermos uma ideia. 

A ideia do jovem que vende 
coco de água, por exemplo, 
pode parecer óbvia, mas não 
é, pois nós não conseguimos 
nem ver, nem reconhecer e 
utilizar os nossos recursos. Vou 
dar-lhe outro exemplo: eu faço 
cosméticos naturais com o 
cacto. O cacto, que ninguém 
dá atenção e ninguém liga, 
mas que é muito valioso. 

A minha pergunta era sobre a 
educação para a criatividade. 
Nós vemos, por exemplo, as 
startups weekends e algumas 
outras iniciativas que estão 
a tentar fazer com que este 
clique aconteça, mas a star-

tup weekend não consegue 
abranger a toda a gente.

Vejamos alguns casos. A Coreia 
do Sul, um país pequeno, de-
cidiu apostar na formação tec-
nológica e ser um país de ser-
viços tecnológicos. Na Polónia 
havia uma cidadezinha que 
era industrial, mas de repente 
a economia mudou e as pes-
soas viram que a cidade estava 
a perder os jovens. Decidiram 
então investir em espaços de 
criação artística e agora são 
um hub de arte, de turismo 
artístico e de criação artística. 
Houve aqui um investimento 
na educação, neste clique de 
mudança de paradigma, de 
atitude e uma responsabiliza-
ção. O meu professor no Brasil 
sempre dizia: “Puxe a respon-
sabilidade para você, crie a so-
lução!”. Mas isso advém tam-
bém de uma educação. 

Num painel de empreendedo-
rismo há uns tempos, eu disse: 
“Minha ilha, se calhar, antes de 
ir para a universidade, eu obri-
go-a a abrir um negócio”. Se 
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com 16 anos ela já tiver um ne-
gócio, quando for fazer o cur-
so ela já conhecerá realmente 
que skills precisa e, principal-
mente, quais soft skills, porque 
ela já terá noção da realidade e 
do que lhe falta para explorar. 

A minha pergunta é neste sen-
tido: como é que o Governo 
está a ver o desenvolvimento 
dessas soft skills que, na verda-
de, são o que se precisa para 
os tais empregos do futuro? 

Olavo Correia: O futuro do 
mundo está na arte. A criativi-
dade está muito ligada à arte 
e à inovação. Eu penso que a 
questão é muito relevante.

Na nossa perspetiva, as pes-
soas têm de entender que o 
seu futuro depende de si mes-
mo. Isso é um ponto essencial. 

As oportunidades para servir 
são igualmente importantes. 
Nós temos em Cabo Verde 
uma cultura, e é o que faz com 
que o nosso sistema de ensino 
custe muito, que todo mundo 
quer ter um diploma. E que 
acha que só se é importante 
se for um doutor ou se for um 
engenheiro. Ser um bom ca-
nalizador eventualmente não 
tem tanto valor; ser um bom 
mestre de obra também não 
é tão importante; ser um bom 
eletricista não é importante. 
Eu vivi num país durante mui-
tos anos em que os jovens pre-
feriam ter essas formações e 
ir para o mercado de trabalho 
mais cedo e ter uma vida com 
qualiicação, do que estar a 
passar anos e anos no proces-
so de formação. Há em Cabo 
Verde os riscos acrescidos do 
abandono escolar, das repro-
vações, e tudo isso volta para a 
sociedade. 

Eu penso que a primeira mu-
dança de atitude que precisa-
mos fazer é esta. Precisamente 
valorizar aquilo que cada um 
faz. O que importa não é aqui-
lo que eu sou, mas o que eu 
faço. Nós valorizamos muito, 
aqui em Cabo Verde, os títu-
los e aquilo que se é em teo-
ria, mas importante mesmo é 
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aquilo que se faz. Ser empre-
gado de mesa, artista ou ca-
nalizador é importante. Seria 
possível ter uma medicina 
de qualidade só com médi-
cos, sem enfermeiros? Sem 
empregada de limpeza, sem 
as gentes que trabalham nos 
hospitais? Temos que valorizar 
todos. Em Cabo Verde ainda 
temos este gap de não valori-
zar as proissões. O Estado tem 
a obrigação de criar um qua-
dro legal para valorizar as pro-
issões, que permita que, des-
de muito cedo, possamos ter 
as qualiicações que o Estado 
também deve garantir aos jo-
vens. Assim eles poderiam ir 
à cata de oportunidades e ser 
criativos, inovadores na área 
em que estiver ou quiser servir. 

Estou de acordo que o Estado 
tem de criar tais oportuni-
dades ao nível do sistema de 
ensino. A minha geração es-
tudava para servir o Estado e 
ser funcionário público. Hoje 
temos que ter as qualiicações 
para termos o nosso próprio 
negócio e sermos nós próprios 
os donos do nosso futuro e ser-
mos criativos. Temos que criar, 
nas universidades, as incuba-
ções, os espaços recreativos, 
sistemas para que os talentos, 
os casos de sucesso, possam 
ser também demonstrados à 
escala nacional. Temos de criar 
um sistema de valorização 
das proissões, da inovação, da 
criatividade. 

Há aqui de facto um campo 
que nós temos de melhorar. 
Através de uma atitude plural, 
o sistema de ensino, desde o 
pré-escolar, deve começar a 
ensinar às pessoas novas com-
petências, mas também é pre-
ciso haver espaços para que, ao 
nível universitário, possamos 
testar ideias e soluções. Não 
podemos ter medo de falhar. 
Se falharmos hoje ou amanhã, 
poderemos ter sucesso depois 
de amanhã. Não se pode cri-
minalizar alguém porque teve 
insucesso à primeira; ao con-
trário, devemos incentivar e 
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promover a persistência, que 
é o caminho para o sucesso. 
Temos de trabalhar, quer no 
plano das atitudes, da lideran-
ça, como também no plano de 
instrumentos que podemos, 
ao nível do Governo, criar em 
parceria com a sociedade civil, 
para que possamos massiicar 

essa atitude de cada um pro-
curar ser inovador e criativo lá 
onde entender que poderá ser 
útil para servir a comunidade. 
Se izermos isso, as coisas vão 
mudar, porque cada um vai 
procurar inovar no seu próprio 
nicho de negócio. 

Nós temos que ter um sistema de ensino consequente em 
função daquilo que é a visão estratégica do país. O ensino 
tem de estar ao serviço da estratégia. Se nós queremos ter 
uma economia digital, temos de ter um sistema de ensino 
que desde o pré-escolar até ao universitário vai ao encontro 
dessa perspetiva.

Alguns ilósofos dizem que 
normalmente as pessoas que 
têm sucesso são aquelas que 
pensam do princípio ao im, 
com coerência, consistência 
e persistência. Muitas vezes 
nós pensamos só uma parte 
da coisa, criando um ou outro 
instrumento, mas, se não hou-
ver consistência, coerência e 
persistência, os resultados não 
aparecem, só os custos. O ali-
nhamento do sistema de ensi-
no com a estratégia do país é 
essencial para que possamos 
provocar a mudança. 

Se eu não conseguir ter suces-
so, não posso culpabilizar nin-
guém. A responsabilidade é 

minha, pois os blockchain, as 
tecnologias estão disponíveis. 
A responsabilidade é do indi-
víduo. Ao Estado cabe criar o 
ecossistema, como é evidente, 
e preparar os jovens, mas cada 
um tem sua oportunidade 
para ser criativo no desporto, 
na cultura, na restauração, nas 
tecnologias, no sistema edu-
cativo, na saúde. Todos nós 
temos oportunidade, desde 
que tenhamos as competên-
cias. Hoje o mercado é global. 
Temos que fazer coisas com 
excelência e, para que isso 
ocorra, temos que fazer com 
amor. Temos que ter atitude e 
uma cultura de excelência.
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O que se faz em Cabo Verde 
pode ser feito a partir de qual-
quer parte do mundo, por 
isso,  e com a digitalização e a 
desmaterialização, a competi-
ção é global. Se não formos os 
melhores, os mais competen-
tes, criativos e inovadores, não 

poderemos querer ambicio-
nar ter uma vida melhor e em-
pregos melhor remunerados. 
Trata-se de uma exigência do 
futuro.



216



217

CONFERENCISTAS E PAINELISTAS

Abigail Rodrigues FERREIRA é docente na Universidade 

de Cabo Verde e professora universitária nas áreas da 

Economia, Cálculo Financeiro, Mercado de Capitais e 

Estratégia Empresarial. Trabalhou como Investigadora 

na Universidade de Aveiro e tendo também colaborado 

na organização de diversas atividades de gestão, 

investigação e extensão universitária. É licenciada em 

Economia pela Universidade de Aveiro, Portugal, sendo 

mestre em Economia, com especialização em Economia 

de Empresa, doutoranda em Desenvolvimento Regional 

e Integração Económica pela Universidade de Santiago 

de Compostela com a investigação dirigida à Gestão de 

Recursos Marinhos.

Adilson Cesar Fortes Dias MELÍCIO, originário duma 

família de agricultores, criou a empresa AGRO 

SOLUÇÕES que atua na área de dessalinização de água 

salobra para a produção de Hortofrutícolas em cultivo 

protegido. Durante 15 anos exerceu as funções de 

delegado e técnico do Ministério encarregue do sector 

da Agricultura e do Ambiente, nas ilhas de S. Nicolau 

e de Boavista, tendo inicialmente trabalhado na ETAR 

(Estação de Tratamento de Águas Residuais) em Ribeira 

de Vinha, S. Vicente. É engenheiro agrónomo pela 

Universidade Federal de Viçosa em Minas Gerais, Brasil.

NOTAS BIOGRÁFICAS



218

Ailton MOREIRA é docente e investigador na 

Universidade de Cabo Verde e consultor para a área de 

desenvolvimento empresarial. Representante da Uni-CV 

no Projeto INNOMAC, projeto cujo objetivo é aumentar 

a competitividade das MPMEs da macaronésia e do 

projeto de aquacultura ISLANDAP. É coordenador geral 

do projeto EMPREAMAR-CV, projeto de promoção 

do empreendedorismo marinho em Cabo Verde. 

É licenciado em Economia e Gestão, Mestrado em 

Economia e Economia Política e Doutorado em Science 

of Business Administration.

Amarisa Lopes De Pina EREN é originária duma família 

de agricultores de Chã das Caldeiras. Aos 15 anos 

começou a trabalhar no hotel restaurante Pedra Brabo, 

pertencente a Patrick Zimmermann, tendo assumido 

as funções de chefe de cozinha do hotel depois de dois 

anos. Iniciou a construção da Casa Marisa que se foi 

expandindo, em número de quartos e de capacidade do 

restaurante. Em 2012 construiu o segundo hotel em Chã 

das Caldeiras. A erupção vulcânica de 2014 destrói tanto 

a Casa Marisa como a de Pedra Brabo. Nem mesmo 

a total destruição das duas unidades impediu que a 

mesma continuasse com o seu projeto de alojamento 

e restauração. É assim que, dez meses após a erupção 

vulcânica, a jovem de 31 anos inaugura a nova Casa 

Marisa 2.0, em Chã das Caldeiras.
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Anita AMORIM é Chefe da Unidade de Parcerias 

Emergentes e Especiais da OIT desde 2008. Foi uma 

das iniciadoras da estratégia de Cooperação Sul-Sul e 

Triangular adotada pelo Conselho de Administração 

da OIT em 2012. Entre suas funções atuais, ela identiica 
tendências e oportunidades dentro do sistema da ONU 

para promover a Agenda do Trabalho Decente e as 

Iniciativas do Centenário da OIT no âmbito da Cooperação 

Sul-Sul e Triangular, enquanto promove o engajamento 

dos parceiros sociais, em estreita cooperação com o 

Escritório das Nações Unidas para a Cooperação Sul-

Sul e outras agências e programas do sistema da ONU. 

Trabalhou oito anos no programa de combate ao trabalho 

infantil. Na UNESCO trabalhou de 1992 a 2000, como 

responsável pelas negociações do direito à educação e 

pela promoção da Cultura de Paz. É brasileira, possui um 

duplo bacharelado em História e Ciência Política e duplo 

mestrado em História da Arte e História (respetivamente 

da UNICAMP, Sorbonne e EHESS).

Arnaldino César Pires RODRIGUES, Momone como 

é mais conhecido, passou parte da sua infância em 

Figueiral, Santo Antão. Aos 13 anos começou a trabalhar 

numa padaria, em S. Vicente, como vendedor ambulante. 

Em 2010, aos 22 anos, voltou para Santo Antão onde 

criou o seu próprio negócio, tendo sido pré-nomeado 

como um dos Jovens Empreendedores de Cabo Verde 

na categoria Inovação e Empreendedorismo, no ano 

de 2016. Atualmente é sócio gerente da sua própria 

empresa, possui uma equipa de 34 colaboradores, todos 

eles jovens da ilha de Santo Antão. Paralelamente à sua 

atividade principal, tem respondido a diversos convites 

a nível nacional onde vem efetuando palestras sobre o 

Empreendedorismo e Motivação.



Bruno BARBOSA iniciou as suas atividades proissionais 
em 2012 no NOSi trabalhando na área de Desenvolvimento 

Web. Em 2014 co-fundou a empresa IDEIA que atua na 

área de design e desenvolvimento de softwares e que 

tem por missão contribuir para o desenvolvimento de 

sociedades totalmente digitalizadas, melhorando o 

alcance e performance dos serviços e softwares. Desde 

a sua fundação tem desempenhado o cargo de CEO, 

coordenando as ações da empresa com uma visão 

empreendedora e metodologias inovadoras. É licenciado 

em Engenharia de Computação pela Universidade 

Estadual de Ponta Grossa no Estado de Paraná, Brasil, 

especialidade de engenharia de software.

Carolina FERREIRA é oicial do Programa Green Jobs, 
onde presta apoio técnico a uma transição justa para 

a sustentabilidade ambiental em toda a OIT. Também 

atua como oicial de sustentabilidade ambiental no 
departamento de serviços internos e administração, 

onde é responsável pela coordenação dos esforços 

internos da OIT para tornar suas instalações e 

operações mais ecológicas. Possui experiência anterior 

em consultoria tributária para grandes corporações 

em vários sectores no Brasil. É doutora em Relações 

Internacionais/ Ciência Política pelo Graduate Institute 

of International and Development Studies, em Genebra 

(Suíça), com foco em governança ambiental global, 

alterações climáticas e lorestas.
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Cláudia Soia Marques RODRIGUES, ativista social 

e de género e pioneira em estudos académicos em 

Cabo Verde sobre os Direitos Humanos da População 

LGBTI. Enquanto especialista social e de género têm 17 

anos de experiência proissional. Desde 2016 é Analista 
do Programa da ONU Mulheres em Cabo Verde, 

coordenando os Programas de Igualdade de Género 

e Empoderamento Económico no País. Trabalhou no 

Programa Millennium Challenge Account Cabo Verde 

II como Gestora Social e Género nos projetos WASH 

e Land. Foi deputada da Nação (2011 a 2012) e nessa 

qualidade exerceu o cargo de Presidente da Rede 

de Mulheres Parlamentares. Exerceu as funções de 

presidente do Instituto Cabo-verdiano para Igualdade e 

Equidade de Género (ICIEG) em Cabo Verde por 8 anos. 

Durante o seu mandato, liderou a parte governamental 

do processo de elaboração da Lei VBG - um dos maiores 

marcos históricos da luta pela igualdade de género no 

país - e apoio à Rede de Mulheres Parlamentares na 

apresentação e aprovação da mesma Lei. É mestre em 

Ciências Sociais.

Damaris Rosabal LOPES DA SILVA, consultora 

especialista em género e planiicação estratégica, 
especializou-se em Estudos de Género/Transversalização 

da abordagem de género, análise de políticas 

púbicas, assim como em gestão do meio ambiente e 

economia marítima, vertente pescas. É licenciada em 

Ciências Marinhas, mestrada em Políticas Públicas e 

Sustentabilidade e doutoranda em Ciências Humanas, 

especialização em estudos de género, pela Universidade 

de Santa Catarina.
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Edmilson FURTADO, nome artístico Edyoung Lennon, é 

rapper e slammer, fundador do 265 Slam e do 265 Talks. 

É integrante do grupo de rap Detroit Kabuverdianu, 

fundado em 2004, em Assomada. Venceu o Prémio 

Nacional “Mixtape d’oro” tendo sido considerado uma 

das melhores produções musicais do ano (2009). Foi 

representante de seu país no Portugal Slam, de 2016, 

e participou do campeonato Rio Poetry Slam – Flup, 

em 2018, onde foi semiinalista. Participou duas vezes 
do TEDxPraia e foi orador do Ignite Talks. Em 2017, foi 

nomeado para a categoria personalidade do ano do 

Prémio Nacional dos Direitos Humanos de Cabo Verde. 

Escreveu os seus primeiros poemas aos 9 anos.

Fernando CASANOVA é Oicial de Programação 
da OIT/Cinterfor e coordenador das atividades de 

cooperação e assistência técnica da OIT/Cinterfor 

(Uruguai). Foi coordenador de projetos de cooperação 

em desenvolvimento económico local e atividades de 

cooperação técnica no Uruguai. Publicou trabalhos nas 

áreas de institucionalização da formação proissional, 
desenvolvimento económico local, diálogo social, 

formação proissional, emprego e formação de jovens. 
É licenciado em Sociologia, com especialização em 

População e Desenvolvimento.
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Gilberto Correia Carvalho SILVA é membro do Governo 

de Cabo Verde ocupando o cargo de Ministro da 

Agricultura e Ambiente, desde abril de 2016. Durante 

a sua carreira de mais de 25 anos, assumiu funções 

técnicas e administrativas relevantes, especialmente 

no domínio da pecuária e silvicultura no Ministério da 

Agricultura e Ambiente e exerceu, igualmente, durante 

quase 8 anos, a função de vereador na Câmara Municipal 

da Praia, com responsabilidades nas áreas do ambiente, 

saneamento e de proteção civil. Acumulou, assim, uma 

vasta experiência proissional e política na gestão do 
ambiente, agricultura e desenvolvimento rural. Fez os 

estudos universitários e pós-universitários na Faculdade 

de Ciências da Universidade de Carlos em Praga – 

República Checa, onde concluiu o doutoramento em 

Ecologia Aplicada e Paisagística.

Gilson CORREIA é administrador no CERMI e 

coordenador do gabinete de projetos e prestação de 

serviços. Possui vários anos de experiência no sector das 

energias renováveis e gestão de energia e desde 2019 

que também desempenha as funções de administrador 

não executivo da empresa 3C (Centro de Competências 

Cabo-verdiano). Colaborador habitual da Universidade 

de Cabo Verde enquanto professor, também trabalhou 

na empresa portuguesa Circuitos, onde era responsável 

pela conceção e execução de projetos de energias 

renováveis, eiciência energética e auditoria energética. É 
engenheiro eletrotécnico pela Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto, com especialização em 

energias renováveis.
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Guevara CRUZ é diretor geral da Directel para as 

regiões Cabo Verde, Timor e São Tomé, sob a marca 

internacional das Páginas Amarelas. Atua nas áreas de 

Publicidade de marcas e implementação de estratégias 

de marketing digital para PMEs. Possui 18 anos de 

experiência em projetos de reforma na Administração 

Pública. Enquanto Diretor Nacional da Administração 

Pública, foi membro do Conselho de Gestão do Sistema 

Nacional de Identiicação e Autenticação Civil e 
Administrador não executivo do Instituto da Previdência 

Social, em representação do Ministério das Finanças e 

dos servidores públicos da AP. Na frente internacional, 

concretamente países lusófonos, desempenhou a função 

de Consultor em serviços da governação eletrónica. 

Tem apoiado várias iniciativas para apoio a startups, 

como mentor, em cooperação com a Cheeta start e 

Business Incubation Center. É licenciado em Ciência da 

computação, Brasil, Universidade Federal Fluminense e 

MBA em Gestão de empresas ISCEE/ISCTE.

Hélder VEIGA é colaborador da Unitel T+ desde outubro de 

2018 como Gestor de Pré-venda. Foi colaborador do NOSi 

de 2009 a setembro de 2018, onde desempenhou diversas 

funções como responsável pela componente tecnológica 

do projeto e-Gov Upgrade Project, como gestor de 

muitos outros projetos, como gestor da Rede Tecnológica 

Privativa do Estado e como auditor interno de segurança 

IT. Foi colaborador da Nokia Siemens Networks em 2008. 

Realizou pesquisas sobre redes de telecomunicações e 

engenharia de tráfego na Universidade de Aveiro, de 2004 

a 2008. É especialista em telecomunicações e segurança, 

sendo mestre em Eletrónica e Telecomunicações pela 

Universidade de Aveiro - Portugal.

Helga ORTET, jovem da Praia, licenciada em Marketing 

pelo ISCEE, criadora do projecto Passafree - Vencedora do 

concurso Seedstars Praia. Participou no YouthConnekt 

Africa Summit 2019 no Kigali, Rwanda.
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Isaías Barreto ROSA é Presidente do Conselho de 

Administração da Agência Reguladora Multissetorial da 

Economia (desde nov. 2018). Foi Comissário da CEDEAO 

para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação 

(2014-2018). É instrutor da Cisco pela University of Central 

England, Reino Unido e Nelson Mandela Metropolitan 

University, África do Sul. Entre outros, trabalhou como 

desenvolvedor de software no Centro de Estudos de 

Problemas da Informação na Universidade Católica 

Portuguesa, Portugal; investigador e professor da 

Universidade de Tallinn, Estónia; professor da Universidade 

Jean Piaget de Cabo Verde durante 13 anos (chefe do 

Departamento de Ciência e Tecnologia, Diretor da Divisão 

Tecnológica; Diretor do Laboratório de Educação Digital, 

Gestor da Academia Cisco, Gestor da Academia Microsoft 

etc). Pós-doutorado em Informática na Universidade de 

Tallinn, Estónia, possui um Diploma de Estudos Avançados 

e um Doutoramento (com distinção) em Educação e 

Desenvolvimento Humano (Universidade de Santiago de 

Compostela, Espanha); Mestrado em Desenvolvimento da 

Gestão (Escola de Gestão Euro-Árabe, Granada, Espanha) 

e Licenciatura em Informática (Faculdade de Ciências, 

Universidade de Lisboa, Portugal).

Jacqueline Nair Semedo MONIZ é diretora geral do 

Emprego, Formação Proissional e Estágios Proissionais 
(2019), coordenadora da Unidade de Coordenação 

do Sistema Nacional de Qualiicações e membro do 
Conselho Consultivo da Escola Hotelaria e Turismo de 

Cabo Verde. Foi diretora da Escola Secundária Abílio 

Duarte e exerceu funções técnicas em várias instituições. 

É mestre em Gestão Educativa, especialidade Ensino 

Técnico e Formação Proissional, pelo Instituto Superior 
de Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE) em 

parceria com a Universidade do Sul de Santa Catarina 

(Brasil), licenciada em sociologia pela Universidade Nova 

de Lisboa (Portugal). Fez Gestão e Liderança na Brigwater 

State University, nos Estados Unidos (2016) e Liderança e 

Inovação pelo Instituto Pedro Pires, Praia (2016).
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Jamira DUARTE é vereadora para o Desenvolvimento 

Económico Local, Empreendedorismo, Administração 

e Finanças na Câmara Municipal de Santa Cruz, desde 

2016. Anteriormente, e por um período de cinco anos, 

desempenhou funções técnicas na ex-ADEI - Agência 

para o Desenvolvimento Empresarial e Inovação, na área 

do empreendedorismo e apoio ao desenvolvimento 

empresarial. Autora de um trabalho de pesquisa 

académica em Empreendedorismo e Educação Financeira 

dos Estudantes Universitários em Cabo Verde, é licenciada 

em Economia e Gestão pela Universidade Piaget.

Joelma Soia dos Santos TAVARES é cofundadora 

da Empresa KOMIT Soluções e Tecnologia, que 

presta serviços a nível da análise de negócio, análise 

de sistemas, planeamento e desenvolvimento de 

sistemas de informação. Trabalhou no NOSi, tendo 

sido responsável pelo desenvolvimento da governação 

eletrónica em Cabo Verde e outros países africanos. Em 

Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial e 

Angola, trabalhou em projetos e soluções eGov visando 

o aumento da eiciência dos sectores públicos e dos 
serviços que estes prestam a cidadãos e empresas. 

Também no NOSi foi coordenadora do departamento 

de análise de sistema e gestão de projetos bem como 

do gabinete técnico. O seu foco de investigação tem 

sido soluções de governação eletrónica e serviços 

públicos digitais. É licenciada em Informática de Gestão, 

com especializações em Engenharia de Software e 

Governação Eletrónica.

Katya Mascarenhas NEVES é Assistente da 

Representante da FAO e licenciada em economia.



227

Lúcia CARDOSO é cantora, preparadora vocal e 

proprietária da empresa e marca de cosméticos 

naturais BADIA NATURAL COSMETICS. Nesta área, vem 

contribuindo para o empoderamento económico das 

mulheres rurais através da capacitação em negócios de 

saboaria. Coordenou o Departamento de Música da Uni-

CV fundando o centro de formação e cultura “Casa da 

Música”. Também fundou e dirigiu a Orquestra Nacional 

de Cabo Verde. No Brasil, durante 8 anos, trabalhou 

com cultura folclórica em escolas públicas, coros de 

universidades e escolas, projetos sociais e ainda como 

cantora solista em shows de teatro musical. Desenvolve 

um amplo trabalho como voluntária em comunidades, 

escolas e prisões, trabalhando com crianças e jovens em 

situação de risco ajudando-os a desenvolver e fazer uso 

de suas habilidades a im de ganhar mais perspetivas 
e buscar soluções criativas para os seus problemas. É 

licenciada em Educação e Música pela Universidade 

Federal do Ceará (UFC) no Brasil.

Maria Aldina Duarte DELGADO é Administradora 

Executiva do IEFP desde 2017. Com mais de 23 anos 

de experiência proissional, desempenhou funções 
técnicas na Unidade de Coordenação do Sistema 

Nacional de Qualiicações (UC-SNQ) e na unidade 
de Desenvolvimento de Programas de Formação 

Proissional (Projeto da Lux Development). Sendo 
quadro do IEFP desde 1998, já assumiu várias 

responsabilidades técnicas nas áreas de Orientação e 

Formação Proissional. É mestrada em Gestão Educativa 
– Especialidade em instituições de Ensino Técnico e 

Formação Proissional. É licenciada em Sociologia pela 
Universidade Estatal Pedagógica de Moscovo.



Maria de Lourdes Silva GONÇALVES é professora 

da Universidade de Cabo Verde, doutora em 

Desenvolvimento Rural; vice-presidente da Escola de 

Ciências Agrárias e Ambientais, membro e coordenadora 

da Comissão Permanente para Desenvolvimento 

Estratégico, Investigação e Gestão Cientíica no 
Conselho Cientíico da Uni-CV; coordenadora da área 
de investigação do Centro de Investigação em Género 

e Família (CIGEF-Uni-CV); membro do Conselho da 

Qualidade e Avaliação da Uni-CV; vice-presidente da 

Associação Cabo-verdiana de Luta contra Violência 

de Género. Atua nos cursos de graduação, mestrado 

e doutoramento e pesquisas temáticas que integram 

Estado, Políticas Públicas, Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Género, com estudos e publicações 

nacional e internacional.

Miriam LIMA possui vasta experiência em desenho e 

avaliação de políticas públicas e gestão de programas, 

atuou como Coordenadora de Reforma da Gestão de 

Finanças Públicas, em Cabo Verde, e como analista 

de dados, em Cabo Verde e Gana. Desde 2016 tem-se 

dedicado, inclusive, à pesquisa independente sobre o 

papel da tecnologia no crescimento e desenvolvimento 

futuro das nações em desenvolvimento, e da região 

africana em especial. É mestre em Método de 

Pesquisa para Ciências Sociais e Análise de Políticas 

de Desenvolvimento Económico (London School of 

Economics, 2009).

Nilda MENDES é técnica da Pró Empresa (Departamento 

Empreendedorismo e Inovação), sendo responsável pelo 

programa de promoção e certiicação de Incubadoras 
e coordenação do processo de acompanhamento 

de empresas inanciadas no âmbito do programa 
Startup Jovem. Foi coordenadora da primeira rede de 

incubadoras criadas em Cabo Verde e tem sido mentora 

em diversas edições das competições de ideias Startup 

Weekend, BootCamp, e recentemente no SeedStars 

World Competition. É licenciada em Gestão Financeira 

e formadora em empreendedorismo e gestão de 

pequenos negócios.
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Olavo Avelino Garcia CORREIA é Vice-Primeiro-Ministro 

e Ministro das Finanças de Cabo Verde desde janeiro de 

2018, tendo anteriormente sido Ministro das Finanças 

(dezembro de 2017). É Vice-Presidente do MPD desde 

2013. Integrou o Conselho Consultivo do Banco de 

Cabo Verde (BCV) de 2004 a 2016, tendo igualmente 

desempenhado o cargo de administrador delegado do 

Banco Montepio Geral Cabo Verde (BMGCV) durante 10 

anos. Foi membro do Conselho da República entre 2011 

e 2016, governador do Banco de Cabo Verde (BCV) entre 

1999 a 2004, Secretário de Estado Adjunto do Ministro 

das Finanças em 1999, diretor geral do Tesouro em 1997, 

e, entre outros, assessor do Presidente da República 

em 1993. No sector privado foi administrador do Grupo 

Tecnicil, tendo exercido as funções de presidente 

do conselho de administração da Tecnicil Indústria 

(2004 a 2016). Foi professor convidado de economia 

– Macroeconomia – no Instituto Superior de Ciências 

Sociais. É licenciado em Economia, Berlim - Alemanha, e 

no mesmo país pós-graduou-se em Gestão de Empresas, 

Riedenburg, Baviera.

Paulino Vaz MONIZ é professor; animador comunitário 

no Centro Concelhio da Educação de Jovens e Adultos da 

Praia; facilitador de conversas relexivas sobre temáticas 
transversais; apresentador do programa radiofónico 

“Mi ki ta deside”; consultor para as áreas sociais e do 

género; facilitador de conversas relexivas sobre o casal 
e a família. Foi secretário-geral da Rede Laço Branco 

Cabo Verde, sendo atualmente membro da Direção. É 

licenciado em Ciências Sociais, variante sociologia, pela 

Universidade Aberta de Portugal (2009) sendo também 

formado pelo Instituto Pedagógico (2000).
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Paulo Jorge Lima VEIGA assumiu as funções de 

Secretário de Estado Adjunto para a Economia Marítima 

no Governo da República de Cabo Verde em 5 de janeiro 

de 2018. Tendo sido eleito Deputado da Nação em 2008, 

foi Vice-Presidente da Liderança do Grupo Parlamentar 

do MpD, Membro da Comissão Especializada do 

Orçamento e Finanças, e Membro do Conselho de 

Administração Assembleia Nacional de Cabo Verde 

em representação do MpD. Acumulou ao longo dos 

últimos vinte anos uma vasta experiência na gestão e 

administração de empresas relevantes na economia de 

Cabo Verde, nas áreas do imobiliário, construção civil, 

produtos alimentares, cimentos e média e comunicação. 

Desempenhou funções, como vogal, no Conselho 

Técnico e Aduaneiro e foi Vice-presidente da Câmara 

de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento. Possui 

formação académica nas áreas de Gestão de Empresas e 

Marketing na Universidade do Arizona (USA).

Pedro LOPES é conhecido por ter organizado o 1º TEDx 

de Cabo Verde e por ser o fundador da Generation 

B-Bright, uma das mais conhecidas organizações juvenis 

de Cabo Verde. Em 2017 ganhou o prémio nacional 

“We are Cabo Verde - Best of the Year” na categoria de 

Inovação e Empreendedorismo e foi selecionado pelo 

Governo dos EUA para participar no Programa YALI. 

Em 2018 foi selecionado pelo MIPAD como uma das 

pessoas mais inluentes do mundo afrodescendente 
com menos de 40 anos de idade e foi escolhido pelo 

ex-presidente Obama para fazer parte da sua primeira 

iniciativa de liderança em África. Aos 31 anos, tornou-

se o mais jovem membro do atual Governo de Cabo 

Verde, sendo nomeado Secretário de Estado para a 

Inovação e Formação Proissional. É licenciado em 
Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra, 

Portugal, tem um mestrado em Resolução de Conlitos 
pela Universidade de Bradford, Reino Unido e um 

mestrado em Comunicação de Marketing Estratégico 

pela Universidade de Coimbra.
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Rony Luís Moreno MOREIRA, Gerente da Empresa 

Severina Agrícola. Ativista e poeta. É licenciado em 

Sociologia pela Universidade Lusófona de Lisboa.

Rui GRILO é diretor para o sector de educação da 

Microsoft para a Europa Ocidental desde 2017. 

Ingressou na multinacional no inal de 2009 para dirigir 
o negócio de educação na subsidiária portuguesa, 

tendo transitado três anos mais tarde para a estrutura 

europeia, como Education Solutions Specialist. 

Doutorado em mudança organizacional em 2005 

pela Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido, 

a sua carreira proissional tem-se desenvolvido em 
empresas de relevo nos sectores das telecomunicações 

e tecnologias da informação. Fez parte dos quadros da 

Portugal Telecom, onde foi diretor do portal SAPO.pt e 

integrou as direções corporativas de desenvolvimento 

de negócios e de comunicação. Desempenhou, em dois 

períodos, funções públicas. Primeiro, entre 1996 e 2001, 

nos gabinetes do Secretário de Estado da Juventude 

António José Seguro, do Primeiro-Ministro António 

Guterres e, inalmente, do Ministro da Presidência e 
das Finanças Guilherme d’Oliveira Martins, de quem 

foi chefe de gabinete. Mais tarde, entre 2006 e 2009, 

foi Coordenador Adjunto do Plano Tecnológico. É 

português, tendo-se licenciado em gestão de empresas 

na Universidade de Évora em 1997.



Rui LEVY é Coordenador Nacional da ONUDI 

(Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Industrial) desde 2009, tendo, anteriormente, exercido 

as funções de consultor de empresas e negócios durante 

seis anos. Foi presidente fundador da AJEC – Associação 

de Jovens Empresários de Cabo Verde, vice-presidente 

e fundador da Casa do Benica na cidade da Praia, 
membro fundador da ABACV – Associação de Business 

Angels de Cabo Verde, membro fundador da ACA-EUA 

- Associação Cabo-verdiana Alumni dos Estados Unidos 

da América e rotariano - past-president do Rotary Clube 

Maria Pia. É licenciado em Economia e pós-graduado 

em Gestão da Qualidade.

Samir Agues da Cruz SILVA é um empreendedor, 

consultor e formador em empreendedorismo, inovação e 

desenvolvimento de negócios, sendo fundador e diretor 

executivo do Maio Business Center – uma incubadora e 

aceleradora de ideias e negócios com impacto social. 

Como consultor, tem também desenvolvido atividades 

não só em Cabo Verde mas também em São Tomé e 

Príncipe, Nigéria, Tanzânia, RD Congo entre outros. Em 

2017 foi um dos laureados do programa Tony Elumelu 

Entrepreneurship Programe da Tony Elumelu Foundation 

– Nigéria e em 2018 foi nomeado mentor do mesmo 

programa. É formador em Human Centred Design 

(Design Thinking). Alumni do programa YALI – Young 

African Leaders Initiative, participou no 3o cohort do 

Centro Regional de Liderança de Dacar - Senegal em 2016 

e no Mandela Washington Fellowship nos EUA em 2018. 

Foi técnico da ex-ADEI - Agência para o Desenvolvimento 

Empresarial e Inovação. É mestre em Economia pela 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra - 

Portugal, certiicado em Business & Entrepreneurship 
pelo CESAG – Senegal e Kellogg School of Managment 

da Northwestern University, Chicago – EUA.
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Samir  PEREIRA é diretor executivo da Cheetah 

Start (ONG de promoção do empreendedorismo e 

da inovação), organizador e facilitador do programa 

internacional Startup Weekend, promotor do Ignite 

Talks Cabo Verde, Startup Grind Praia Chapter Director, 

e representante nacional da Seedstars, da Creative 

Business Cup e do Future Agro Challenge. Consultor de 

inovação, especialista em Inovação Empresarial, Lean 

Startup e Design Thinking, desempenhou funções de 

gestão em algumas empresas. Participou no programa 

de Business and Entrepreneurship do YALI - Young 

African Leaders Initiative no Centro Regional de 

Liderança em Dakar para o qual foi selecionado em 2017. 

É licenciado em Contabilidade e Administração.

Sandra HORTA é diretora regional da Wari para os 

países lusófonos da região oeste-africana (desde 2015). 

Iniciou a sua atividade proissional em Lisboa, onde 
desenvolveu aplicações para registos bibliográicos 
na empresa MARKA, trabalhou na área de Testes e 

Qualidade na empresa de telecomunicações ZON (atual 

NOS), tendo a seguir iniciado o seu percurso no sector 

inanceiro, trabalhando em Portugal e França para a 
Instituição Financeira BNP Paribas, no desenvolvimento 

de aplicações internas e de comunicação com as 

Autoridades Tributárias. Em Cabo Verde, foi recrutada 

em 2013 pela plataforma digital Wari, uma intech 
senegalesa presente em 60 países, tendo iniciado 

com este projeto o seu engajamento na promoção da 

inclusão inanceira e digital das populações africanas 
através da tecnologia. É mestre em Engenharia 

Informática pela Universidade de Coimbra, onde fez a 

licenciatura, tendo-se especializado nas áreas de Redes 

de Comunicação e Tecnologias de Internet.



Tommy MELO é presidente da ONG Biosfera 1. Desde 

2006 vem-se dedicando à Conservação do Meio 

Ambiente de Cabo Verde, tendo também lecionado no 

antigo ISECMAR e Universidade do Mindelo. Licenciado 

em Biologia Geral pela Universidade de Coimbra, é 

Mestre em Oceanograia pela Universidade dos Açores.

Virgílio VARELA é consultor e formador certiicado 
com uma vasta experiência de trabalho em diversas 

metodologias criativas e sistemas de capacitação 

de grupos e organizações. O seu trabalho tem 

como objetivo promover o crescimento pessoal de 

indivíduos e o fortalecimento de organizações. É 

formador de Empreendedorismo Social no Instituto de 

Empreendedorismo Social – Social Business School. É 

orador e moderador em vários eventos internacionais 

e conferências em tópicos como Inovação Social, 

Inovação Comunitária, Empreendedorismo Social, 

Angariação de fundos, Educação pela Arte. Trabalha 

com empreendedores sociais, empresas, associações 

e startups. E é autor da rubrica de televisão Inovadores 

Sociais na RDP África. Possui um Mestrado em Educação 

pela King’s College-University of London e formação em 

liderança pelo INSEAD Business School.
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Vítor Moura PINHEIRO é diretor executivo da iniciativa 

Garantia Jovem (programa que oferece aos jovens várias 

oportunidades ao nível da participação em medidas de 

ensino, formação e emprego) desde 2014. Foi diretor 

executivo do Plano Estratégico de Empregabilidade 

Jovem ‐ Impulso Jovem, depois de ter exercido funções 
na Direção‐Geral do Emprego e Relações do Trabalho e 
no IEFP ‐ Instituto do Emprego e Formação Proissional, 
onde também ocupou o cargo de diretor de Centro de 

Emprego. É licenciado em Direito pela Universidade 

Portucalense, Porto, licenciado em Gestão Imobiliária, 

pela ESAI ‐ Escola Superior de Atividades Imobiliárias, 
para além de ter feito o curso avançado em Gestão 

Pública no INA – Instituto Nacional de Administração.

Yolanda MOLARES é diretora do Instituto para o 

Crescimento Sustentável da Empresa, ICSEM (Vigo/

Espanha), desde 2014, atuando especialmente 

em formulação e implementação de estratégias e 

projetos relacionados à cooperação internacional, 

desenvolvimento local, sector e negócios de 

planeamento estratégico e operacional, Parcerias 

Público-Privadas para Desenvolvimento, gestão de 

negócios e empreendedorismo, e a sua aplicação 

através da Estratégia de Crescimento Azul em áreas 

costeiras marinhas. Nos últimos anos, colaborou nos 

processos de desenho e aplicação da estratégia de 

Crescimento Azul, e também foi coautora do livro Bases 

Teóricas para a aplicação do conceito de crescimento 

azul “el diálogo de Vigo”.

Com uma carreira focada no desenvolvimento 

económico e social local e internacional, tem trabalhado 

com entidades como Arthur Andersen e a Fundação 

CETMAR. É licenciada em Business e Administração 

(IESIDE) e mestrada em Estudos Internacionais 

(Universidade de Durham).
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1313 QUARTA-FEIRA

08:30 - 10:45

11:15 - 13:00

14:00 - 15:30

16:00 - 17:30

ABERTURA OFICIAL
RESULTADOS DO CIT 2019
O FUTURO DO TRABALHO

O FUTURO É AGORA!
O IMPACTO DA TECNOLOGIA
NO TRABALHO E NA PRODUÇÃO

“OS EMPREGOS DO FUTURO”
NO SECTOR DA ECONOMIA DIGITAL

FACE AOS DESAFIOS
DA ECONOMIA DIGITAL,
QUE MUDANÇAS?

A VOZ DOS JOVENS:

OS JOVENS E O FUTURO DO 
TRABALHO - PERSPETIVAS
E ASPIRAÇÕES

1414 QUINTA-FEIRA

COMPETÊNCIAS PARA
EMPREGOS DO FUTURO
E APREDIZAGEM AO 
LONGO DA VIDA

ROMPENDO TELHADOS DE
VIDRO: ESTRATÉGIAS PARA
EMPODERAR MULHERES
NO LOCAL DO TRABALHO

A VOZ DOS JOVENS:

PERCURSOS DE VIDA E
DIÁLOGOS EM PARALELO 

ECONOMIA AZUL:
UMA PORTA PARA O
CRESCIMENTO E O 
EMPREGO SUSTENTÁVEL

“OS EMPREGOS DO FUTURO“
NO SECTOR DA ECONOMIA
AZUL

16:00 - 17:30

08:30 - 10:45

11:15 - 13:00

14:00 - 15:30

1515 SEXTA-FEIRA

08:30 - 10:45 EMPREGO JOVEM:
TENDÊNCIAS, DESAFIOS 
E OPORTUNIDADES 

CRESCIMENTO VERDE
E A TRANSIÇÃO PARA 
A SUSTENTABILIDADE

11:15 - 13:00

14:00 - 15:30

16:00 - 17:30

“OS EMPREGOS DO FUTURO“
NO SECTOR DA ECONOMIA
VERDE

PROMOVER O EMPREGO
ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO
DO ESPÍRITO EMPRESARIAL 

A VOZ DOS JOVENS:

FACE TO FACE COM OS DECISORES

NOV 2019
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