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Contexto e justificação
Nível Nacional e Local:


Assimetrias regionais acentuadas;



Oportunidades para melhorar a relação financeira, dos municípios em
relação ao poder central;



Potencial económico endógeno dos territórios a explorar;



Graduação de Cabo Verde a país de rendimento médio  redução da
Ajuda Pública ao Desenvolvimento e possibilidade de novas parcerias;



Oportunidades de amelhoração da articulação: Governo, Municípios,
Sociedade Civil, Setor Privado;



Oportunidades para aprofundar a democracia participativa;

Nível global


Desafio da localização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS);



Boas praticas e lições aprendidas a traves a implementação da
metodologia da Iniciativa ART (Articulação das Redes Territoriais)
implementado com sucesso pelo PNUD em vários países;

Objetivos do Programa
Melhorar a articulação, a coordenação e a
gestão dos processos de desenvolvimento local,
através da implementação de uma Plataforma de
articulação multinível, multi atores, multisetorial e
com possibilidade doadores vários

Reforçar a coerência entre
as políticas nacionais de
descentralização e os
processos de governança
local e desenvolvimento
local

Melhorar as capacidades a
nível local nos domínios da
conceção, gestão e
execução de planos de
desenvolvimento municipal
e intermunicipal e nos
processos de DEL

Apoiar o posicionamento a
nível internacional dos
avanços de Cabo Verde, em
matéria de desenvolvimento
local através da modalidade
de cooperação
descentralizada, sul-sul e
triangular e acesso à
experiências europeias,
africanas, latino-americanas,
entre outras,

Foco estratégico do Programa

Apoiar as políticas
nacionais para
melhorar o quadro
regulamentar
sobre a economia
local e a
coordenação
entre iniciativas
territoriais e
iniciativas
sectoriais de nível
central

Acompanhar os
processos e às
estratégias de
desenvolvimento
económico
territorial
competitivo e
sustentável

Promover e criar
instrumentos
territoriais para o
DEL.

Apoiar a
estratégia de
marketing
territorial para
promover o valor
local dos recursos
socioeconómicos,
culturais e para
atrair recursos

Promover
alianças,
parcerias
territoriais de nível
internacional e
coordenação da
cooperação ao
nível local

2- Actores implicados
Programa financiado pelo Grao Ducado de Luxemburgo, administrado
pelo PNUD e implementado pelo Gabinete do Primeiro Ministro, a través do
departamento da Descentralização e do Desenvolvimento Local

Sociedade
Civil

Instituicoes
Governamentais

Sector
Privado
Cooperação
Descentralizada

Diaspora

Ministères
Cámaras
Sectoriels

Municipais

ANMCV
Universidades

Cooperação
Sul-Sul

Parceiros
Bilaterais
Agências
das NU

3- Níveis de intervencao do
Programa
I) Nível Local:

Objectivos: Reforçar a concertação entre actores, a planificação estratégica e o
desenvolvimento económico local
Instrumentos: Grupos de Trabalho, Ciclo de Programação Local, Linhas Directivas para a
Cooperação Internacional e Projectos de impacto
II) Nível Nacional
Objectivos: Troca de experiências, mutualização de resultados, articulação à varios níveis e
localização da Agenda 2030
Instrumentos: Comité Nacional de Coordenação, toolkit para a localização dos ODS
III) Nível Internacional

Objectivos: Promover o acesso dos territórios de Cabo Verde aos recursos e à inovação
Instrumentos: Redes da Diáspora, Cooperação Descentralizada, Triangular e Sul-Sul, Forum
DEL 2017

Instrumentos de implementação




Plataforma de articulação


Comité Nacional de Coordenação



Grupos de Trabalho Intermunicipal e Municipal



Ciclos de programação Local



Documentos de marketing territorial



Linhas directrizes para a cooperação territorial



Redes de cooperação descentralizada

Fundo de Desenvolvimento Local


FADM - Criado em 2003, pela Resolução do CM n.º 22/2003 de
29 de Setembro

Componentes temáticas
5 componentes
temáticos

Governança Local e
Planificação Territorial
Desenvolvimento
Económico Local
Resiliência e
desenvolvimento local
Cultura e
desenvolvimento
económico local
Energias renováveis

5- Zonas Geográficas de
intervenção


Numa primeira fase, à nível nacional com particular enfoque em 8 municípios
pilotos situados em 3 Ilhas



O objectivo final é de extender a experiencia à todos os municipios do país

Muito obrigada!

