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CAMINHOS / POLÍTICAS / PRIORIDADES 

Apostar na formação Técnica e Profissional de todas as 
profissões ligadas ao mar, através do Campus do Mar do 
Mindelo, numa lógica de reformar o setor e ajusta-lo às 
necessidades qualitativas para a internacionalização da 
economia e quadros Cabo-verdianos

Inovar e tornar 
competitivo a ramo de 
construção e reparação 
naval

Fomentar a produção e a 
utilização de energias 
renováveis

Planeamento e Requalificação das Praias prejudicadas pela apanha de areia, 
através da criação de uma base de área em Cabo Verde como solução para 

evitar os desastres ambientais e garantir a manutenção da nossa costa e 
equilíbrio do ecossistema

Implementar a aquicultura 
como forma de redução
do esforço sobre os 
recursos vivos 

Reforçar e modernizar as infraestruturas portuárias e de pesca, 
(obras nos Portos do Maio e do Fogo, terminal de cruzeiros, 

desassoreamento dos principais portos de Cabo Verde)

Criar sinergias entre o 
turismo sustentável e o 

mar

Consolidar o sistema de 
transportes marítimo nacional



METAS PRINCIPAIS

Criar mecanismos de competitividade 
dos nossos portos para exercer um 
papel importante no sistema de 
transportes marítimo internacional.

Devolver a importância atlântica que 
Cabo Verde sempre teve, impulsionada 
pelo projeto da Zona Económica Especial 
Marítima



NECESSIDADES IDENTIFICADAS 
PARA A MELHORIA DO SETOR MARÍTIMO

Atingir uma política e estratégia marítima integrada

Implementar um sistema de planeamento espacial marinho e da zona costeira, que 
permitirá a implementação de políticas e estratégias marítimas integradas e adotar uma 
abordagem ecossistémica para o planeamento marítimo

Colmatar as lacunas nas medidas de apoio às empresas que operam na economia 
marítima

Necessidade de uma aposta na construção e modernização das infraestruturas

Medidas de transição para a economia azul

Garantia de segurança marítima na pesca e no transporte de cargas e passageiros



DESAFIOS DE CABO VERDE 
COMO PEQUENO ESTADO INSULAR EM DESENVOLVIMENTO

Forte dependência do mercado internacional

Elevados custos per capita para prestação de serviços

Vulnerabilidade aos choques ambientais e económicos, 
com os custos de adaptação às mudanças climáticas entre os mais altos do mundo

A natureza insular implica numerosos desafios e vulnerabilidades económicos, sociais 
e ambientais
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Setor das Pescas



Pesca artesanal (pequenas embarcações 
de madeira com um pequeno raio de 
ação)

Pesca semi-industrial (navios com cerca de 
11 metros)

Pesca industrial (embarcações com cerca 
de +/- 20 metros)

Todas as atividades realizadas pelo 
MEM estão alinhadas com os 
Planos Estratégicos Nacionais e 
Desenvolvimento Sustentável e em 
outras políticas do Governo para o 
setor pesqueiro.

O setor de pesca foi designado como um setor 
estratégico de importância vital para o 
desenvolvimento social e econômico do país.
Nos últimos anos, o setor pesqueiro assumiu 
decisivamente a liderança das exportações do país, 
ofuscando as exportações tradicionais (como roupas e 
calçados)
O setor é dividido em três categorias distintas, onde os 
principais critérios para a definição são o destino das 
capturas e o tipo de embarcação.

Planos Nacionais Estratégicos e 
de Desenvolvimento Sustentável

Visão Geral do Setor



Comunidades Piscatórias
Existem cerca de 73 locais de desembarque em
Cabo Verde, mas os principais portos são o de
Mindelo (S. Vicente) e Praia (Santiago) que
dispõem de melhores infraestruturas de pesca
(cais de pesca, armazéns frios e fabricas de
produção de gelo)

Foram criados alguns centros comunitários de
apoio à pesca artesanal (Centros Técnicos e
Sociais - CTS), com infraestruturas de apoio à
pesca em algumas localidades (máquinas de
produção de gelo, salas de frio, estações de
recebimento, armazéns).

O porto de Mindelo, na ilha de São Vicente, é
um importante centro regional para várias frotas
estrangeiras

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE DESEMBARQUES
E DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO EM CABO VERDE

Materiais de Apoio aos Desembarques do Pescado

Transporte Adequado do Pescado

Sistemas de frio para armazenamento do pescado

Aumento da segurança no mar (Distribuição de kits do pescador)

Aumento das capturas e rendimentos (distribuição do kit embarcação
com equipamentos de teledeteção e de geolocalização)

Desde a década de 1990, algumas experiências piloto foram 
realizadas com o objetivo de iniciar a aquacultura, por exemplo:

desenvolvimento embrionário de robalo e cultivo de 
rotíferos;  Cistos de artemia que chocam; e
Engorda da cavala (Decapterus macarelus) e chicharro (Selar 
crumenophthalmus) Crumnusphatlmus) para o fornecimento 
de isco vivo para a frota atuneira

Em 1997, através da cooperação Chinesa, foram introduzidas 5 
espécies de bivalves, das quais 2 espécies foram adaptadas e 
reproduzidas em condições de maricultura.
FAO TCP para Cabo Verde com o objetivo de apoiar o 
desenvolvimento da aquicultura. 
Novo projeto já foi solicitado (e aceite) à FAO para a implementação 
efetiva da aquacultura em Cabo Verde

Projetos em carteira (DGRM)

Aquacultura



Campus do Mar



O Campus do Mar visa a formação 
de quadros, para trabalhar nas 
diversas áreas ligadas ao setor 
marítimo, numa perspetiva de 
prestação de serviços de alto 
standart e de internacionalização, e 
o desenvolvimento da investigação 
nos domínios do mar, das pescas, 
das tecnologias de transportes 
marítimos e das mudanças 
climáticas, num modelo gerenciado 
de forma racional de modo a 
aproveitar as sinergias e as 
potencialidades da integração e 
gestão partilhada de recursos 
humanos e dos ativos tangíveis e 
intangíveis.

“(…) garantir que diversas 
instituições, cada uma com a sua 
valência específica, venham a agir 
concertadamente, sob um modelo 
de gestão integrado, articulado e 
racional, permitindo o 
aproveitamento das sinergias e as 
potencialidades da gestão 
partilhada de recursos e a 
formação dos recursos necessários 
ao desenvolvimento do setor 
marítimo, numa perspetiva de 
prestação de serviços, de alta 
qualidade, assim como de 
internacionalização e evolução da 
investigação nos domínios da 
chamada economia azul.” 
(Resolução 73/2018, de 30 de julho)

Potenciar todo o património natural 
(terrestre, aéreo e marinho), científico e 
cultural, de Cabo Verde, sobretudo, em 
torno do mar;

Criar instituições de nível internacional 
capazes de acompanhar o desenvolvimento 
científico e tecnológico do século XXI, bem 
como as suas aplicações ao desenvolvimento 
de Cabo Verde;

Introduzir no Sistema Educativo novos 
paradigmas de organização do ensino 
superior, em interação com o ensino técnico 
e a investigação aplicada;

Retomar a autonomia e a gestão de 
proximidade, de instituições de ensino 
superior, com ganhos de eficiência e eficácia;

UM CONCEITO RENOVADO OS OBJETIVOS A MISSÃO



CAMPUS DO 
MAR

Formação;
Criação;

Aplicação.

Parceiros
Nacionais
Internacio

nais

ZEEM-SV

Mundo

Cabo Verde

Campus do Mar: formação e capacity building
parcerias nacionais e internacionais e a Zona Económica Especial de Economia Marítima de S. Vicente (ZEEM-SV)



Os Pilares

ESCOLA DO MAR

Missão

Desenvolver e implementar ações de 
formação básica modular e técnico 

profissional em todos os domínios da 
Economia Marítima para responder às 

necessidades nacionais e internacionais

UNIVERSIDADE TÉCNICA DO 
ATLÂNTICO

Missão

Integração do ensino superior nas 
dinâmicas internacionais e a promoção 
da formação de quadros superiores de 
excelência, com competências técnico-
científicas equiparadas aos mais altos 

níveis de qualidade internacionais para 
servir aos objetivos de 

desenvolvimento da Economia 
Marítima e alavancar a participação 
dos quadros nacionais no âmbito das 

oportunidades emergentes da 
internacionalização da Economia e das 

Empresas Nacionais

INSTITUTO (DE 
INVESTIGAÇÃO) DO MAR

Missão

Promover o desenvolvimento e a 
realização de investigação científica nos 

domínios da oceanografia, recursos 
haliêuticos, clima atmosfera e outros 
domínios relacionados, assim como a 

domesticação do conhecimento 
científico, de modo a propiciar o 
desenvolvimento das atividades 
ligadas à Economia Marítima e o 

aproveitamento das oportunidades de 
integração de Cabo Verde nas redes 

internacionais de pesquisa.

ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL ENSINO SUPERIOR INVESTIGAÇÃO



Estrutura Organizativa

UNIVERSIDADE TÉCNICA DO ATLÂNTICO ESCOLA DO MAR

INSTITUTO DE ENGENHARIAS E CIÊNCIAS 
DO MAR

(Sede em S. Vicente)

CENTRO OCEANOGRÁFICO DO 
MINDELO

(Sede em S. Vicente)

INSITUTO. DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 
AGRÁRIAS

(Sede em Santo Antão)

INSTITUTO DE ARTES, TECNOLOGIAS E 
CULTURA

M_EIA 
(Sede em S. Vicente)

INSTITUTO DE AERONAUTICA E 
INDÚSTRIA TURÍSTICA 

(Sede no Sal)

ESCOLA DO MAR
Sede SÃO  VICENTE

CENTRO DE AQUACULTURA E 
PESCAS

(Sede em S. Vicente)

CENTRO DE BIOLOGIA MARINHA E 
AMBIENTE

(Sede em S. Vicente)

ESCOLA DO MAR
Extensão SANTIAGO

INSTITUTO DO MAR

ENSINO SUPERIORINVESTIGAÇÃO ENSINO TÉCNICO-
PROFISSIONAL



Escola do Mar

Missão
Aprimoramento de recursos humanos, nacionais e internacionais, por 
meio da qualificação, aprimoramento técnico-científico e certificação 
de profissionais e / ou candidatos a profissões que integram a linha de 
pesca e recursos marinhos vivos e não vivos, transporte marítimo e 
fluvial, atividades portuárias , turismo marítimo e recreação náutica, 
construção e reparo de navios, novos usos e recursos do mar, meio 
ambiente e sustentabilidade
Transferência de conhecimentos técnicos e científicos e troca de 
experiências através de trabalho colaborativo e co criativo;

Visão
Identificação como entidade de referência nacional e internacional 
para treinamento e certificação profissional nas áreas científica e 
tecnológica relacionadas ao mar e à economia marítima;
Reconhecimento como instituição onde a inovação é permanente e 
apoiada pelas mais recentes tecnologias;
Ter a sustentabilidade económica, financeira, institucional e ambiental 
como marca.

Elementos estratégicos
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Áreas de formação 
e treinamento

Portos, logística e transporte;

Engenharia técnica de construção e reparo, 
arquitetura e projeto de pequenas 
embarcações;

Navegação interior e costeira;

Indústria pesqueira e de processamento de 
peixes;

Segurança;

Mergulho profissional e recreativo.



Zona Económica Especial Marítima de São 
Vicente (ZEEM-SV)



A ZONA ECONÓMICA ESPECIAL MARÍTIMA

Transformar Cabo Verde, em médio e longo prazo, em 
uma plataforma marítima e logística, visando um país 
desenvolvido e inserido na economia regional e 
mundial, transformando nossas vantagens comparativas 
em vantagens competitivas.

Visão Geral

Transformar a ilha de São Vicente em uma Zona 
Econômica Especial, uma ilha moderna e internacional 
em serviços de economia marítima e uma alavanca para 
o desenvolvimento da região norte de Cabo Verde. 

Visão Específica



A ZONA ECONÓMICA ESPECIAL MARÍTIMA
Os setores

PRINCIPAIS SETORES SETORES SECUNDÁRIOS

Desenvolvimento de Portos

Pesca

Reparação Naval

Turismo

Energias renováveis

Transporte (aeroporto, estradas, 
transporte marítimo) 

Infraestruturas (água, energia, 
comunicação) 

Meio Ambiente 

Educação 

Saúde



A ZONA ECONÓMICA ESPECIAL MARÍTIMA
Impacto Local



A ZONA ECONÓMICA ESPECIAL MARÍTIMA
Impacto Regional



A ZONA ECONÓMICA ESPECIAL MARÍTIMA
Financiamento

EUROPA

ASIA

AFRICA

AMERICA 

CEDEAO

OCEANIA
ABERTO A 
PARCEIROS E 
INVESTIDORES 
DE TODO O 
MUNDO



Economia Azul



PROCESSO DE TRANSIÇÃO DE CABO VERDE PARA A ECONOMIA AZUL

Economia Azul visa promover:

o crescimento económico e a inclusão 
social, assegurando a proteção do 
ambiente, a sustentabilidade dos oceanos 
e das zonas costeiras. 

o desenvolvimento económico sustentável, 
através do desenvolvimento de setores e 
atividades relacionadas com os oceanos. 

PESCA

TURISMO

TRANSPORTES 
MARÍTIMOS

ENERGIAS
RENOVÁVEIS

AQUACULTURA

INVESTIGAÇÃO

Componentes da Economia Azul



A Economia Azul e o Emprego

Oportunidades para carreiras ligadas às áreas 
marítimas, desenvolvendo competências 
e habilidades, proporcionando a troca de 
conhecimentos e valorizando pesquisas 
direcionadas aos mares e oceanos, 
tendo como objetivo desenvolver novos currículos, 
aumentando assim 
a empregabilidade nos diferentes setores ligados ao 
conceito, com base nos Nichos de Crescimento 
Azul.



É importante notar que,

Apesar de grande parte dessas atividades

estar concentrada nos mares, nos

oceanos e nas encostas, existem aquelas

que, no âmbito do setor da Economia Azul,

operam em terra, como por exemplo,

fabricantes de equipamentos marítimos,

aquacultura na terra, e investigações

relacionadas com o Mar e Oceanos.

“Empregos Azuis” deverão ser 

abordados também como qualquer 

atividade de mercado, que contribui 

para o Produto Interno Bruto e para 

a elevação do país para um patamar 

superior de desenvolvimento.

Assim,



EM CABO VERDE, OS “EMPREGOS AZUIS” DEVEM SER CRIADOS 
E ANCORADOS NOS NICHOS DE CRESCIMENTO AZUL, JÁ IDENTIFICADOS:

Pesca

Aquacultura

Ambiente 
Marinho e 

Turismo

Turismo

Transportes 
Marítimos

Infraestruturas 
Portuárias

Energias 
Renováveis

Ecoturismo

Biotecnologia



O papel da Economia Marítima 
para o desenvolvimento 
de Cabo Verde no futuro 
pós-pandemia COVID-19



Criação de fontes alternativas de rendimento 

e emprego através de atividades económicas 

ligadas ao mar. Diversificação e aumento de 

empregos

Desenvolvimento e maior investimento no 

setor das pescas/aquacultura para o 

aumento do abastecimento alimentar de 

origem marinha

Aposta numa cadeia de abastecimento 

logístico mais eficiente e eficaz para reduzir a 

perda e conservar de melhor forma os 

excedentes de produtos alimentares

Oportunidade de diversificação económica 

com o aumento da demanda de operações 

de trocas de tripulação no sector marítimo

A utilização das ligações marítimas para o 

transporte de materiais e dispositivos 

médicos

A atração de investidores alternativos de 

negócios afetados pela pandemia para o 

setor da Economia Marítima e da Economia 

Azul

A aposta estratégica no Ecoturismo para a 

oferta de atividades turísticas ao ar livre e no 

mar após desconfinamento

Desenvolvimento de tecnologias de energia 

renovável marinha como meio de reduzir os 

custos da produção energética



Obrigado


