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Intervenção da Cooperação Luxemburguesa

Gabinetes da Cooperação Luxemburguesa
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A Cooperação luxemburguesa ao 
desenvolvimento: estratégias & princípios

A Cooperação luxemburguesa para o desenvolvi-
mento coloca-se, decididamente, ao serviço da erra-
dicação da pobreza. As suas ações são concebidas no 
espírito da sustentabilidade entendida nos seus aspe-
tos sociais, económicos e ambientais tendo como 
foco principal homens, mulheres e crianças. 

As ações da Cooperação luxemburguesa estão ins-
critas até 2015 na implementação de Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) e na realização 
de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
que os substituirão ao mesmo tempo que ampliarão 
o seu campo de ação. No entanto, os principais sec-
tores de intervenção da Cooperação luxemburguesa 
permanecerão no âmbito social: o acesso à água e 
ao saneamento, a educação, a saúde, incluindo a 
formação e inserção profissionais e o desenvolvi-
mento local. Iniciativas relevantes em matéria de 
microfinanças são incentivadas a nível conceptual e 
operacional.

Por razões de eficácia e de impacto, a Cooperação 
luxemburguesa privilegia um número limitado de 
países parceiros, beneficiando de uma abordagem 
regional e tendo em conta as situações de fragilidade. 
A concentração sectorial também resulta da vontade 
de ter um impacto real ou mesmo de assumir um 
papel de líder entre os doadores nalguns destes sec-
tores. O espírito de parceria, que se traduz pela preo-
cupação da apropriação dos programas e projetos 
pelos beneficiários, preside ao desenvolvimento de 
programas de cooperação plurianuais - os Programas 
Indicativos de Cooperação (PIC).

Em termos de Ajuda Pública ao Desenvolvimento 
(APD), a Cooperação luxemburguesa coloca-se desde 
o ano 2000 no grupo dos países industrializados 
que consagram mais de 0,7% do seu Rendimento 
Nacional Bruto (RNB). O programa Governamental 
da atual legislatura (2013-2018) confirma o compro-
misso do Luxemburgo em manter a sua APD em 1% 
do RNB e sublinha que se trata de uma APD baseada 
inteiramente em doações, que, por princípio, não 
está ligada. A APD está a ser implementada pelos 

instrumentos da cooperação bilateral, a cooperação 
multilateral, a cooperação com organizações não-go-
vernamentais (ONGs) e o apoio aos programas.

A APD luxemburguesa inclui também uma vertente 
importante de ação humanitária sob a forma de ajuda 
de emergência para responder às catástrofes humani-
tárias, catástrofes naturais e aos conflitos violentos, 
incluindo também a vertente «prevenção» de catás-
trofes humanitárias bem como uma vertente «transi-
ção» entre uma catástrofe humanitária, a reconstru-
ção e a retoma das atividades de desenvolvimento.

Em paralelo, a Cooperação luxemburguesa está ati-
vamente envolvida no debate e na implementação 
de novos padrões de qualidade e eficácia da ajuda. 
Respeita os princípios da Declaração de Paris sobre a 
eficácia da ajuda (apropriação, harmonização, alinha-
mento, gestão centrada nos resultados e responsabi-
lidade mútua), a Agenda de Acra em matéria de Ação 
e a Parceria Mundial de Busan e do México, bem 
como os compromissos assumidos no âmbito do 
Código de Conduta da União Europeia em matéria de 
complementaridade e a divisão das tarefas.

Guiada pelos princípios da eficiência do desenvolvi-
mento, a Cooperação luxemburguesa tem evoluído 
de uma abordagem de projetos executados por 
administração direta para uma abordagem sectorial 
implementando programas de promoção de uma 
maior utilização dos sistemas nacionais (acordos 
de parceria operacionais, execução nacional, apoio 
orçamental sectorial) e aberta a outras modalidades 
da ajuda, tais como a gestão baseada nos resultados. 

Desde 2009, várias estratégias sectoriais complemen-
tam a estratégia geral e os princípios da Cooperação 
luxemburguesa. Elas cobrem as principais áreas de 
ação, nomeadamente: a ação humanitária, a agri-
cultura e a segurança alimentar, o desenvolvimento 
local, a água e o saneamento, a educação, a formação 
e a inserção profissional, o ambiente e as alterações 
climáticas, o género, a governação, as microfinanças, 
a saúde e o reforço das instituições e capacitação.
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A Cooperação luxemburguesa em Cabo Verde

As relações de cooperação entre Cabo Verde e o 
Luxemburgo datam dos finais da década de 80 e, em 
1993, Cabo Verde torna-se um país parceiro privile-
giado da Cooperação luxemburguesa após a assina-
tura, em 3 de Agosto de 1993, de um primeiro Acordo 
Geral de Cooperação, que define o quadro geral das 
atividades de cooperação nos domínios cultural, 
científico, técnico, financeiro e económico entre os 
dois países. 

Desde 1999, celebra-se anualmente – de forma alter-
nada em Praia e em Luxemburgo – comissões de par-
ceria entre Cabo Verde e o Luxemburgo. Por ocasião 
da 3ª Comissão de Parceria que teve lugar no Luxem-
burgo em Outubro de 2001, realizou-se uma semana 
cultural cabo-verdiana, muito apreciada pela comu-
nidade cabo-verdiana no Luxemburgo, à margem da 
visita oficial.

Em Janeiro de 2002, os dois países assinaram um 
primeiro (PIC) por um período de quatro anos (2002-
2005), que contribuiu para maior consistência, flexi-
bilidade e durabilidade nas relações de cooperação. A 
dotação financeira disponibilizada pelo Luxemburgo 
ascendeu a 33,5 milhões de euros (3,7 milhões de 
contos). Os sectores prioritários deste primeiro PIC 
foram a educação, a saúde, a água e saneamento, bem 
como a ajuda alimentar. A ajuda foi concentrada na 
Ilha de Santo Antão, onde a Cooperação luxembur-
guesa está tradicionalmente presente desde o início 
das suas relações com Cabo Verde, bem como nas 
ilhas de Santiago e São Nicolau.

Em Outubro de 2005, à margem da 7ª Comissão de 
Parceria, os dois países assinaram em Luxemburgo 
o PIC II (2006-2010 : 45 milhões de euros – 4,98 
milhões de contos) conservando os mesmos sectores 
prioritários que o anterior, mas alargando o campo 
de ação da Cooperação luxemburguesa em todo o 
território cabo-verdiano rumo a uma abordagem pro-
gramática de apoio a programas nacionais. 

Em Janeiro de 2007, foi revisado o Acordo Geral de 
Cooperação de 1993, que contemplava a abertura 
da Embaixada do Grão-Ducado do Luxemburgo em 
Cabo Verde. 

Em Julho de 2010, foi assinado na Praia, o PIC de 
3ª geração (2011-2015 : 60 milhões de euros – 6,65 
milhões de contos), à margem das festividades orga-
nizadas por Cabo Verde para celebrar os 550 anos 
da descoberta do arquipélago e os 35 anos da sua 
Independência. O PIC III segue a mesma linha dos 
dois anteriores, embora introduzindo agora o apoio 
orçamental sectorial como uma nova modalidade de 
implementação da Cooperação luxemburguesa em 
Cabo Verde. Prevê também um fundo para estudos e 
assistência técnica.

O PIC IV, com uma dotação financeira adicional de 
45 milhões de euros (mais o restante do PIC atual), 
abrangerá o período compreendido entre 2016 e 2020 
e será assinado em Março de 2015. Mantendo como 
eixos prioritários o emprego e a empregabilidade 
(onde o Luxemburgo assume o papel de líder entre 
os doadores) bem como a água e o saneamento, o 
PIC IV abre também as portas às energias renová-
veis como um novo sector de intervenção, com um 
aumento substancial do apoio orçamental sectorial, 
à cooperação com atores descentralizados e à inten-
sificação das relações económicas bilaterais, que pre-
tende incentivar, a pedido do Governo cabo-verdiano 
e dentro dos limites do princípio da ajuda não ligada, 
registrado no programa do Governo luxemburguês. 

As intervenções bilaterais da Cooperação luxembur-
guesa estão reforçadas por parcerias com as agências 
da ONU e organizações da sociedade civil.



Duração Código Título Execução Sector Orçamento total
2006-2015 CVE / 059 Escola de Hotelaria LuxDev Formação profissional 12 562 300 EUR
2007-2015 CVE / 071 Formação profissional LuxDev Formação profissional 17 469 716 EUR
2010-2015 CVE / 075 Saúde Escolar III LuxDev Saúde 3 550 000 EUR
2014-2016 CVE / 077 Programa sectorial ETFP LuxDev Formação profissional 2 575 000 EUR
2012-2016 CVE / 078 Apoio ao PAGIRE LuxDev Agua & Saneamento 12 320 000 EUR
2012-2015 - Finança inclusiva ADA Microfinança 1 370 000 EUR 
2013-2015 - Ajuda Orçamental sectorial MAEE Formação profissional  5 500 000 EUR 
2013-2015 - Segurança Alimentar MAEE Ajuda alimentar 3 000 000 EUR
2012-2016 - Fundo de Estudos MAEE Múltiplos  4 500 000 EUR   

Duração Título Associação Orçamento total

2013-2015 Apoio sustentável à Escola Secundária Antonio Silva Pinto de 
Ribeira das Patas na Ilha de Santo Antão

Athénée 
Action humanitaire 155 596 EUR 

2014-2015 Renovação de 4 escolas primárias no Município de São Fili-
pe, Ilha do Fogo Betebuerg Hëlleft 182 434 EUR 

2014-2018 Manutenção dos equipamentos informáticos dos 12 polos 
educativos do Município de São Filipe, Ilha do Fogo Betebuerg Hëlleft 88 401 EUR 

2014-2015
Aquisição de material escolar e formação avançada dos do-
centes no domínio das tecnologias informáticas das 27 esco-
las do Município de São Filipe, Ilha do Fogo

Betebuerg Hëlleft 183 188 EUR 

2012-2015 Apoio ao processo de autonomização das famílias e comuni-
dades pobres (Ilhas de Santiago e Santo Antão)

Fondation Caritas  
Luxembourg 440 000 EUR 

2014-2015 Programa de segurança alimentar para as Ilhas de Santiago 
e Santo Antão

Fondation Caritas  
Luxembourg 257 000 EUR 

2013-2016 Programa de fortalecimento das famílias no Mindelo SOS Villages  
d'Enfants Monde 583 346 EUR 

2013-2016 Programa de fortalecimento das famílias na Praia SOS Villages  
d'Enfants Monde 333 332 EUR 

2014 Ajuda Humanitária: Projeto de emergência devido à erupção 
do vulcão Pico de Fogo Croix-Rouge 20 000 EUR

3. ONG
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1. Cooperação bilateral

Números dos projetos e programas atuais

Duração Título Agência de 
execução Sector Orçamento total

2011-2015 Cantinas e jardins escolares ONE UN Ajuda alimentar 4 137 822 EUR   

2011-2015 Apoio à inserção profissional ONE UN Política do emprego e 
gestão administrativa 1 480 000 EUR   

2013-2015 Promover o diálogo político as políticas, es-
tratégias e planos nacionais de saúde OMS Saúde 5 000 000 EUR*

2. Cooperação multilateral

* para o programa regional global, sem distribuição país disponível
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2014

Evolução da cooperação em Cabo Verde

Evolução financeira

Cooperação em 2014

Cooperação bilateral
9 016 976 EUR  

Cooperação Multilateral
1 183 241 EUR

ONG
792 484 EUR

2011
10 242 464 EUR

2012
12 797 731 EUR

2013
13 622 504 EUR

2014
10 992 701 EUR

2015
14 968 524 EUR

Coopération en 2013

Coopération bilatérale
11 666 685 €  

Coopération multilatérale
1 504 329 €   

ONG
486 356 €  

Cooperação em 2014

Cooperação bilateral
9 016 976 EUR  

Cooperação Multilateral
1 183 241 EUR

ONG
792 484 EUR

2011
10 242 464 EUR

2012
12 797 731 EUR

2013
13 622 504 EUR

2014
10 992 701 EUR

2015
14 968 524 EUR

Coopération en 2013

Coopération bilatérale
11 666 685 €  

Coopération multilatérale
1 504 329 €   

ONG
486 356 €  
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Curso de rececionista e turismo

t

O plano nacional de Desenvolvimento de Cabo 
Verde considera o turismo como um sector es-
tratégico para o desenvolvimento económico e 
social do país, com um potencial para criar a lon-
go prazo excedentes para financiar investimentos 
noutros sectores de atividade, melhorar a balança 
de pagamentos e gerar emprego. 

O projeto visa contribuir para a melhoria da ofer-
ta turística de Cabo Verde, o aumento da produ-
tividade das empresas do sector e a criação de 
postos de trabalho qualificados através da aber-
tura da primeira Escola de Hotelaria e Turismo de 
Cabo Verde (EHTCV).

Os resultados esperados do projeto são: 

• a construção e o equipamento da primeira 
Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde; 

• a definição do estatuto jurídico e do quadro ins-
titucional; 

• o recrutamento de todos os funcionários e a sua 
formação para uma gestão eficaz da instituição; 

• o desenvolvimento e a homologação dos curri-
cula.

A primeira Escola de Hotelaria e Turismo abriu as 
portas em Março de 2011 e uma residência para 
estudantes irá complementar o centro de forma-
ção.

A sustentabilidade dessa estrutura tornou-se uma 
questão central e particularmente complexa num 
contexto de crise e as autoridades decidiram em 
Novembro de 2012, transformar a EHTCV numa 
Entidade Pública Empresarial (EPE), o que ago-
ra lhe permite desenvolver atividades geradoras 
de rendimentos, garantindo simultaneamente o 
cumprimento da sua missão de formação. 

Contribuição da Cooperação luxemburguesa : 
12 562 300 EUR

Escola de hotelaria e turismo de Cabo Verde (EHTCV)

CVE / 0592006-2015
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Centro de Formação Profissional em  
Energias Renováveis Manutenção Industrial

t

A Cooperação Luxemburguesa pretende dar res-
posta a uma das prioridades do segundo PIC as-
sinado entre Cabo Verde e o Luxemburgo através 
do seu projeto de Apoio ao Programa Nacional de 
Emprego e Formação Profissional, ou seja “o re-
forço dos recursos humanos através da educação, 
a formação e qualquer medida destinada a facili-
tar o trabalho”. 

Neste sentido, o projeto se propõe a contribuir 
para a melhoria da oferta educacional de Cabo 
Verde tendo em conta a promoção do desenvolvi-
mento económico e social.

Em termos de infraestruturas, o projeto propor-
cionou os edifícios para albergar as atividades 
dos centros de emprego e formação profissional 
da Praia e Sal. Permitiu a relocalização da sede do 
Instituto do Emprego e Formação Profissional e a 
reabilitação profissional do Centro de Formação 
Profissional de São Jorginho. Também permitiu 

o fornecimento de equipamentos adicionais ou 
complementares para vários estabelecimentos do 
Ensino Técnico e Profissional. Acaba de terminar 
a construção do Centro de Energias Renováveis e 
Manutenção Industrial na Praia e a sua operacio-
nalização vai contribuir para tornar Cabo Verde 
num centro de excelência nesta área. 

Além disso, o projeto apoiou o reforço das com-
petências técnicas e profissionais com vista a 
melhorar a gestão geral e o funcionamento das 
instituições, e vai investir no desenvolvimento de 
currículos para novos cursos. 

Finalmente, o projeto iniciou várias ações a favor 
da inserção profissional através da criação de no-
vas ferramentas dentro do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional.

Contribuição da Cooperação luxemburguesa : 
17 469 716 EUR

Apoio ao Programa nacional de Emprego 
e Formação profissional

CVE / 0712007-2015
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tVisita médica

O projeto contribui para a implementação do 
Programa Nacional de Saúde Escolar e do Progra-
ma Nacional das Cantinas Escolares. Assim, pre-
tende contribuir para a melhoria e a manutenção 
dos indicadores da administração escolar, bem 
como para a melhoria do estado da saúde das 
crianças e adolescentes que frequentem a escola. 
Nomeadamente através da promoção da saúde 
que permite substituir o modelo de saúde biomé-
dica com uma orientação mais focada na doença 
para um modelo que permite a gestão da saúde 
dos outros sectores que não são da saúde e mu-
dar a abordagem atual da saúde escolar para uma 
abordagem baseada nas determinantes sociais da 
saúde (física, social, etc.).

A vertente alimentação escolar foi retomada no 
programa ONE UN «Apoio à Segurança Alimen-
tar e à Nutrição Escolar» e o projeto centrou-se, 
com a Fundação Cabo-Verdiana de Ação Social e 
Escolar (FICASE), o Ministério da Educação e o 
Ministério da Saúde sobre a Saúde Escolar.

O projeto apoia, portanto, o processo de institu-
cionalização da saúde escolar em Cabo Verde, in-
cluindo, nomeadamente, a reestruturação do sec-
tor em torno à FICASE e os Ministérios da Saúde 
e da Educação.

Apoia a implementação da iniciativa Escolas Pro-
motoras da Saúde (EPS), em conjunto, nomea-
damente, com a Organização Mundial da Saúde 
e várias agências das Nações Unidas, incluindo a 
UNICEF e a FAO (Organização das Nações Uni-
das para a Alimentação e Agricultura). O projeto 
ajuda a desenvolver campanhas de visitas médi-
cas escolares através da despistagem que permi-
te identificar e lidar com os problemas de saúde 
que afetam os alunos e através de uma maior 
sensibilização sobre a educação sanitária da co-
munidade escolar no seu todo (pessoal docente 
e alunos). A adoção de hábitos saudáveis pelos 
estudantes, professores, famílias e a Comunidade 
em geral, terá um impacto positivo sobre a saúde 
de cada um e na saúde das famílias. 

A distribuição de refeições quentes nas escolas 
públicas do ensino pré-escolar e primário, acom-
panhada de ações de saúde escolar, é uma medi-
da de política social considerada eficaz contra os 
problemas de saúde (desnutrição, anemia e ou-
tros) que afetam esta camada da população.

Contribuição da Cooperação luxemburguesa : 
3 550 000 EUR

Apoio a Implementação do Programa nacional de  
Saúde escolar e Cantinas escolares - Fase III

CVE / 0752010-2015



– 13 –



COOPERAÇÃO BILATERAL

– 14 –

Apresentação da Política Integrada  
Educação-Formação-Emprego 

t
O Programa de Assistência Técnica para a Gover-
nação da Política Integrada Educação-Formação-
-Emprego (PAGPI-EFE) foi lançado na sequência 
de um pedido apresentado pelas autoridades ca-
bo-verdianas no âmbito do PIC III. É um segui-
mento lógico do Programa de Apoio à Política 
Sectorial (PAPS), que acompanhou o processo de 
formulação da Política Integrada Educação-For-
mação-Emprego (PI-EFE) e que foi conduzido pe-
las autoridades cabo-verdianas entre Setembro de 
2012 e Abril de 2013.

O PAGPI-EFE apoia o Governo de Cabo Verde para 
a implementação da PI-EFE, com vista a obter os 
seguintes resultados chaves: 

• aumentar a taxa de ocupação da população 
cabo-verdiana, em particular dos jovens (15-25 
anos); 

• aumentar o emprego juvenil; 
• aumentar o número de inscritos nas áreas técni-

cas ou profissionais da Educação / qualificação.

O Programa de Assistência Técnica é um apoio ao 
Governo de Cabo Verde e tem o duplo objetivo de 
capacitação a fim de implementar de forma eficaz 
e eficiente a PI-EFE e atenuar os riscos da não-ab-
sorção dos fundos por atores que irão executar os 
projetos da Política Integrada.

Contribuição da Cooperação luxemburguesa : 
2 575 000 EUR

Assistência técnica para a Governação da  
Política integrada educação-formação-emprego

CVE / 0772014-2016
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Campanha nacional para  
a promoção do saneamento 

t

DIRECTION DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

6, rue de la Congrégation  |  L-1352 Luxembourg
Tél. : [352] 247-82351  |  Fax : [352] 46 38 42

 http://cooperation.mae.lu

Développement local

Environnement et changement climatique

Agriculture et sécurité alimentaire

Eau et assainissement

Santé

Microfinance

Gouvernance

Education - Formation et insertion professionnelles

Communication

Evaluations

Renforcement des capacités

Action humanitaire

Genre

Stratégie générale

Etats fragiles

O sector da água e saneamento é de importância 
fundamental para Cabo Verde, dadas as fortes res-
trições que pesam sobre os recursos hídricos do 
arquipélago. O abastecimento de água e o acesso a 
saneamento básico sempre foram, portanto, eixos 
prioritários da cooperação entre o Grão-Ducado 
do Luxemburgo e Cabo Verde.

O projeto abrange a implementação de uma maior 
reforma do sector da água e saneamento, que visa 
nomeadamente o seguimento do processo de cria-
ção da nova Agência Nacional de Agua e Sanea-
mento, em conformidade com o espírito do Plano 
de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos.

O objetivo setorial do projeto é contribuir para me-
lhorar o acesso à água potável e saneamento em 
Brava, Fogo e Santiago, a implementação de uma 
abordagem de gestão dos recursos hídricos inte-

grado e a melhoria do desempenho do setor de 
água e saneamento.

O projeto é dividido em quatro painéis separados, 
mas cuidadosamente articulados entre si, que vi-
sam melhorar o acesso à água potável de uma ma-
neira moderna e eficiente para Brava e Fogo. Tam-
bém prevê um serviço de saneamento doméstico 
e não-doméstico de alto desempenho nas ilhas de 
Brava, Fogo e Santiago. Deverá apoiar a implemen-
tação da reforma do sector da água e do sanea-
mento bem como reforçar a capacidade de coor-
denação sectorial descentralizada.

Contribuição da Cooperação luxemburguesa : 
12 320 000 EUR

Apoio ao Plano de Gestão  
integrada dos Recursos hidricos

CVE / 0782012-2016
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ADA – Apoio ao Desenvolvimento da Finança inclusiva 

 2012-2015

Este projeto está a ser implementado pela ONG 
luxemburguesa ADA (Apoio ao Desenvolvimen-
to Autónomo), especializada em microfinanças. 
Visa a promoção de uma finança inclusiva e a di-
namização do sector das microfinanças em Cabo 
Verde, a fim de alcançar a sua autossuficiência 
e uma diversificação dos seus produtos a longo 
prazo, e isto para permitir um acesso de qualida-
de à população cabo-verdiana excluída do siste-
ma bancário clássico.

O Projeto atua em quatro eixos distintos: 

• macro: encorajar o desenvolvimento de um 
quadro propício à uma microfinança profissio-
nal e perene através de uma revisão da lei sobre 
microfinanças e a elaboração de uma estratégia 
nacional na matéria; 

• meso: reforçar a Federação de Associações de 
Microcrédito cabo-verdiana (FAMF) a fim de 
a dar o papel de líder do desenvolvimento do 
setor; 

• micro: reforçar as Instituições de Microfinan-
ças (IMFS) aderindo às melhores práticas da 
indústria e com uma perspetiva de autossufi-
ciência, facilitando-as o acesso aos recursos 
financeiros diversificados;

• mobilizar a poupança dos migrantes em 
Luxemburgo através da criação de um produto 
suscetível de satisfazer as necessidades da 
diáspora sedeada em Luxemburgo.

Contribuição da Cooperação luxemburguesa : 
1 370 000 EUR



COOPERAÇÃO BILATERAL

– 17 –

A ajuda orçamental sectorial 

2013-2015

À pedido expresso das autoridades cabo-verdia-
nas, a Cooperação luxemburguesa está a fazer 
uso, desde 2011, de uma nova modalidade de aju-
da, nomeadamente o apoio orçamental sectorial 
nos domínios da educação, formação e emprego.

Em maio de 2011, o Luxemburgo juntou-se a 
União Europeia, Portugal, Espanha, Banco Mun-
dial e Banco Africano de Desenvolvimento no 
Grupo de Apoio Orçamental (GAO) para uma 
abordagem comum em Cabo Verde. O desem-
bolso das frações do Apoio Orçamental Sectorial 
está subordinado ao seguimento dos progressos 
no sector da educação, formação profissional e 

emprego, bem como na governação e gestão das 
finanças públicas. Estes avanços são avaliados 
durante as missões conjuntas bianuais do GAO. 

Ao aumentar a sua ajuda orçamental sectorial de 
500 000 EUR para 1 500 000 EUR / ano para o 
período de 2013 a 2015, o Luxemburgo reforça o 
seu recurso a uma nova modalidade de ajuda com 
base nos princípios da eficácia da ajuda, ou seja, 
apropriação, alinhamento, harmonização, gestão 
por resultados e responsabilidade mútua.

Contribuição da Cooperação luxemburguesa : 
5 500 000 EUR

DIRECTION DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

6, rue de la Congrégation  |  L-1352 Luxembourg
Tél. : [352] 247-82351  |  Fax : [352] 46 38 42

 http://cooperation.mae.lu
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Descarga de trigo no Porto  
de Mindelo em São Vicente

t

Num esforço de desvinculação da ajuda luxem-
burguesa, foi decidido de comum acordo, duran-
te a Comissão de Parceria em Outubro de 2012, 
a alteração do mecanismo da ajuda alimentar e a 
renúncia ao envio direto de cereais e ao fundo de 
contrapartida, no futuro.

Foi criada uma conta especial no Banco Central 
de Cabo Verde que será alimentada, com uma 
contribuição inicial do Luxemburgo de 1 milhão 
de euros em 2013, através das receitas provenien-
tes da venda de trigo e de contribuições do Esta-
do, o Luxemburgo dobrará anualmente o mon-
tante injetado por Cabo Verde. Este mecanismo, 
visará a apropriação efetiva da gestão do trigo e 
dos fundos por parte de Cabo Verde, garantindo 
a disponibilidade na Conta especial de uma re-

serva à qual poderá recorrer o Governo de Cabo 
Verde em caso de penúria alimentar, mas prevê 
também a utilização de uma parte dos fundos 
para a implementação de projetos agrícolas des-
tinados a reduzir a insegurança alimentar estru-
tural.

A «Convenção de Apoio à Segurança Alimentar 
2013-2015» foi assinada em Outubro de 2013, in-
cluindo orientações como parte integrante e es-
pecificando o modo de funcionamento e gestão 
da Conta especial. A primeira parcela foi desem-
bolsada em finais de 2013, e em 2014, Cabo Verde 
procedeu à compra de trigo no montante da pri-
meira parcela.

Contribuição da Cooperação luxemburguesa : 
3 000 000 EUR

DIRECTION DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

6, rue de la Congrégation  |  L-1352 Luxembourg
Tél. : [352] 247-82351  |  Fax : [352] 46 38 42

 http://cooperation.mae.lu
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A segurança alimentar

 2013-2015
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DIRECTION DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
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Tél. : [352] 247-82351  |  Fax : [352] 46 38 42
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Atualmente, os projetos financiados através do 
Fundo para Estudos e Assistência técnica são os 
seguintes: 

• Ministério da Cultura (750 000 EUR): projeto 
para apoiar a exportação da cultura (e sobre-
tudo a música) cabo-verdiana; 

• Banco Central de Cabo Verde / ATTF 
(480 000 EUR): vários estudos e consultorias; 

• Cluster aéreo (520 000 EUR): apoio ao desen-
volvimento do sistema de transporte aéreo; 

• Cluster do Mar (850 000 EUR): Apoio ao desen-
volvimento da economia do mar e a implemen-
tação de cluster do mar;

• INE / STATEC (montante indicativo: 
600 000 EUR): capacitação do Instituto Nacio-
nal de Estatística de Cabo Verde pelo STATEC; 

• participação nas despesas de organização 
do II Fórum Nacional de Transformação 
(150 000 EUR); 

• estudos LuxDev em matéria de energias renová-
veis e gestão das finanças públicas (64 166 EUR); 

• projeto IRENA / ECREEE (300 000 EUR): cria-
ção de uma incubadora de empresas; 

• participação nas despesas de uma missão 
económica cabo-verdiana em Luxemburgo 
(10 000 EUR); 

• 50% de energias renováveis em 2020 
(509 590 EUR): este projeto que visava o estudo 
do potencial de Cabo Verde para uma transição 
para as energias renováveis, já finalizou.

Contribuição da Cooperação luxemburguesa : 
4 500 000 EUR

O fundo para estudos e assistência tecnica

 2011-2015
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Programa de apoio para a estratégia 
nacional de criação de emprego em 
Cabo Verde
Este programa foi apresentado pelo Escritório 
Conjunto das Nações Unidas na Praia e será exe-
cutado entre 2013 e 2015. Visa complementar as 
outras intervenções das Nações Unidas em Cabo 
Verde relacionadas com o desenvolvimento do 
sector privado (nomeadamente as micros, pe-
quenas e médias empresas), a melhoria da quali-
dade da educação, o reforço do sistema estatísti-
co e com o desenvolvimento das políticas sociais 
e de redução da pobreza e da desigualdade. Uma 
estreita relação entre o programa do ONE UN, a 
Política Integrada de Educação, Formação Profis-
sional e Emprego, bem como o Documento Es-
tratégico para a Redução da Pobreza 2012-2017 
tem sido procurado.

Contribuição da Cooperação luxemburguesa : 
1 480 000 EUR

Apoio à segurança alimentar e nutri-
cional nas escolas
Após mais de 30 anos, o Programa Alimentar Mun-
dial (PAM) retirou-se em 2010 do apoio à alimen-
tação no meio escolar e o Governo de Cabo Verde 
voltou a tomar a responsabilidade. Dado que o Es-
critório conjunto das Nações Unidas encarregou-se 
de fazer o seguimento deste processo, o programa 
iniciou as suas atividades em Fevereiro de 2011 e 
tem como objetivo manter os bons resultados em 
termos de nível de escolarização, aumentar a quali-
dade do ensino e melhorar a segurança alimentar e 
nutricional das crianças em idade escolar. 

As principais atividades / áreas de intervenção do 
Programa conjunto são: 

• a gestão do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE); 

• o abastecimento das cantinas escolares; 
• a educação nutricional e sanitária;  
• a gestão das cantinas e a preparação das refei-

ções.
Contribuição da Cooperação luxemburguesa : 
4 100 000 EUR

ONE UN 

 2011-2015

DIRECTION DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

6, rue de la Congrégation  |  L-1352 Luxembourg
Tél. : [352] 247-82351  |  Fax : [352] 46 38 42

 http://cooperation.mae.lu
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Parceria com a OMS para uma  
cobertura sanitária universal
Para além dos projetos “multi-bi” no âmbito do 
PIC, a Cooperação luxemburguesa apoia um pro-
grama regional através da OMS que cobre os seus 
cinco países africanos parceiros, ou seja, Burki-
na Faso, Cabo Verde, Mali, Níger e Senegal. Tem 
como objetivo o reforço da capacidade dos países 
em via de desenvolvimento e a implementação 
de políticas, estratégias e planos de saúde sólidos 
e abrangentes, promovendo a cobertura sanitária 
universal. O programa adapta-se às necessidades 
dos diferentes países e uma coordenação reforça-
da com um programa complementar financiado 
pela UE ajuda a partilhar as lições aprendidas e 
os intercâmbios Sul - Sul. Assim, o programa tor-
nou-se Parceria EU-LU-OMS para uma cobertura 
sanitária universal. Os principais parceiros para a 
implementação no terreno são os ministérios da 
Saúde, e outros parceiros nacionais e internacio-
nais também.

A parte Luxemburguesa deste programa é coor-
denada por dois peritos técnicos, um deles se-
deado no Escritório sub-regional da OMS em 
Ouagadougou e cobrindo Burkina Faso e Níger, 
e o segundo sedeado no Escritório da OMS em 
Bamako e cobrindo Mali, Senegal e Cabo Verde.

Em Cabo Verde, a parceria foi construída sobre 
os elementos que já estavam no país, incluindo 

o Plano Nacional de Desenvolvimento da Saúde 
(PNDS) elaborado pelo Ministério da Saúde, com 
apoio técnico de parceiros tais como a OMS. Foi 
criado um mecanismo de coordenação envolven-
do todos os parceiros. Destaca-se até a data dois 
resultados principais:

• a assinatura do Pacto Nacional no âmbito do 
IHP+ com um compromisso político ao mais 
alto nível, bem como a participação de todos 
parceiros, incluindo a sociedade civil. Os pró-
ximos passos são a implementação dos objeti-
vos, ou seja os sete comportamentos do IHP+, 
particularmente com o desenvolvimento de 
planos de saúde regionais e um quadro de 
seguimento dos resultados. 

• elaboração de uma estratégia sobre a cober-
tura sanitária universal e de um plano de finan-
ciamento da saúde. Foi implementada uma 
Comissão Técnica Interministerial de segui-
mento da estratégia nacional e os parceiros téc-
nicos e financeiros participaram na elaboração 
de vários documentos. Outros parceiros nacio-
nais, tais como a proteção social e as mutua-
lidades de saúde uniram-se também a esses 
processos.

Contribuição da Cooperação luxemburguesa para 
o Programa regional cobrindo os cinco países :  
5 000 000 EUR

Projeto regional da OMS 

 2013-2015
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Entre as ONGs com Acordo-Quadro, SOS Villa-
ges d’Enfants Monde e a Fundação Caritas Lu-
xemburgo, implementam neste momento quatro 
projetos que atuam nos setores do desenvolvi-
mento rural, da segurança alimentar, bem como 
os serviços sociais plurissectoriais.  

A taxa de cofinanciamento é de 80% e o apoio do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros nestes pro-
jectos ascende a 1 290 942,73 EUR.

Entre as ONGs beneficiárias de cofinanciamento 
simples, duas ONGs são atualmente ativas em 
Cabo Verde, designadamente Athénée Action Hu-
manitaire a.s.b.l. (AAH) e Betebuerg Helleft a.s.b.l. 
(BH) e implementam quatro projetos de desen-
volvimento nos sectores do ensino primário, e 
tecnologias da informação e comunicação. 

O orçamento total para estes projetos é de  
609 619,77 EUR com uma participação do Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros de  411 555,59 EUR.

Após a erupção do vulcão Pico de Fogo na ilha do 
Fogo, no dia 23 de Novembro de 2014, o Ministé-
rio atribuiu 20 000 EUR para um projeto de emer-
gência da Cruz Vermelha luxemburguesa, que se 
destinava a cobrir as necessidades básicas das 
pessoas afetadas que se encontravam em centros 
de acolhimento e abrigos transitórios. Assim, 64 

kits de produtos não perecíveis contendo produ-
tos de higiene, utensílios de cozinha, bem como 
roupas de cama, foram comprados nos mercados 
locais e distribuídos às famílias vulneráveis na 
ilha do Fogo. Este projeto foi implementado pela 
Cruz Vermelha de Cabo Verde, parceiro local da 
Cruz Vermelha luxemburguesa desde 2006.

Cooperação com as ONGS

Ajuda humanitaria
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No que respeita a apoio aos programas, uma As-
sistente Técnica Junior (ATJ) foi destacada pela 
Agência LUXDEV junto do projeto CVE 078 « 
Apoio ao Plano de Ação para Gestão Intégrada 
dos Recursos Hídricos- PAGIRE» no sector «Agua 
& Saneamento». O ATJ iniciou as suas funções 
em Cabo Verde em Outubro de 2014.

No quadro da nossa participação no Programa dos 
«Jovens Profissionais em delegação», um agente 
foi destacado na Delegação da União Europeia em 
Cabo Verde por um período de 18 meses. 

É de salientar que dois voluntários das Nações 
Unidas estão atualmente em Cabo Verde, tra-
balhando um, como Coordenador por conta da 
Organização das Nações Unidas para o Desen-
volvimento Industrial (ONUDI), e o outro, como 
Especialista para o fortalecimento económico 

das mulheres para a ONU Femmes. Este é um 
exemplo de Cooperação Sul-Sul, tendo em conta 
que os dois oficiais são de nacionalidade tunisina 
e que o financiamento é feito inteiramente pela 
Cooperação luxemburguesa.

No âmbito do recrutamento de quatro jovens 
voluntários de nacionalidade luxemburguesa ou 
residentes, está atualmente aberta uma vaga na 
Praia no sector da inclusão social dos jovens.

Presentemente, não se encontra em Cabo Verde 
nenhum “Junior Professional Officer” (JPO) por 
conta das Nações Unidas.

Salientamos finalmente que um estagiário está 
atualmente destacado na nossa Embaixada na 
Praia, onde realiza um estágio com uma duração 
de vários meses.

Apoio aos programas
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O quarto PIC com Cabo Verde, com um orçamen-
to de 45 milhões de euros adicionais (cujo valor 
será acrescentado um pequeno remanescente do 
PIC atual) e abrangendo o período compreendido 
entre 2016 e 2020, irá intervir nos sectores do em-
prego e empregabilidade, da água e saneamento e 
das energias renováveis. Vários fundos serão cria-
dos para promover a descentralização, a diversi-
ficação das relações bilaterais e a implementação 
dos clusters de desenvolvimento.

Mantendo-se na continuidade em relação ao nos-
so principal sector, a formação profissional e o em-
prego e mantendo também nossas intervenções no 
sector da água e do saneamento, que apresenta um 
enorme desafio para Cabo Verde, o novo PIC apos-
ta, no entanto, também na inovação e expansão 
das nossas relações bilaterais. Após ter realizado as 
primeiras experiências promissoras durante o an-
terior PIC no sector das energias renováveis, este 
sector será parte dos eixos prioritários do PIC IV.

Está previsto maior utilização de novas modali-
dades de ajuda, que mostram bons resultados em 

Cabo Verde, e nomeadamente o apoio orçamental 
sectorial será consideravelmente aumentado, de-
vido aos efeitos positivos emitidos pelo Grupo de 
Apoio Orçamental.

O próximo PIC toma também em consideração a 
vontade comum de apoiar a diversificação das rela-
ções bilaterais. Tratar-se-á, portanto, nos próximos 
anos, de dinamizar o intercâmbio entre os sectores 
privados cabo-verdiano e luxemburguês. A Coope-
ração para o desenvolvimento pode desempenhar 
um papel de facilitador e propulsor, embora res-
peitando o caráter não ligado da ajuda pública ao 
desenvolvimento do Luxemburgo e sem se afastar 
do seu objetivo principal que consiste na erradica-
ção da pobreza e o apoio ao desenvolvimento sus-
tentável, inclusivo e equitativo. 

A assinatura do documento final do PIC está, em 
princípio, prevista para Março de 2015, durante a 
visita de Estado da Sua Alteza Real o Grão-Duque 
em Cabo Verde.

O próximo PIC

2016-2020
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Contactos

Embaixada do Grão-Ducado de 
Luxemburgo na Praia, Cabo Verde 

Paul SCHMIT 
Embaixador não residente

Rua das Janelas Verdes, 
43PT-1200-690  
Lisboa 
PORTUGAL
Email : lisbonne.amb@mae.etat.lu 
Tel : (351) 213 931 940 
Fax : (351) 213 901 410

Marc de Bourcy 
Encarregado de Negócios a.i.

Edifício Embaixada de  
Grão Ducado de Luxemburgo 
Encosta Cruz de Papa 
Quebra Canela C.P.163 
Praia 
CABO VERDE
Email : marc.debourcy@mae.etat.lu 
Tel : (238) 2 61 95 62 
Fax : (238) 2 61 95 63

Direcção de Cooperação para o desenvol-
vimento e ação humanitária, Ministério dos 
Assuntos estrangeiros e europeus

Geneviève Hengen 
Secretário de Legação

6, rue de la Congrégation 
L - 1352 Luxembourg 
LUXEMBOURG
Email : genevieve.hengen@mae.etat.lu 
Tel : (352) 247 82 323 
Fax : (352) 46 38 42

LuxDev Praia

Gricha Lepointe 
Representante Regional para Cabo Verde

Edifício Embaixada de  
Grão Ducado de Luxemburgo 
Encosta Cruz de Papa 
Quebra Canela C.P. 458 
Praia  
CABO VERDE
Email : gricha.lepointe@luxdev.lu 
Tel : (238) 2 62 47 37 89 
Fax : (238) 2 62 47 40 

LuxDev Sede

Guirec Halflants 
Conselheiro geográfico para Cabo Verde 

LuxDev  
10, rue de la Grève 
B.P. 2273 
L - 1022 Luxembourg 
LUXEMBOURG
Email : halflants@luxdev.lu 
Tel : (352) 29 58 58 232 
Fax : (352) 29 58 58 200
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