Seminário “Formação e Novas Tecnologias em Cabo Verde”

BOAS VINDAS
•

Excelência, Senhora Ministra da Qualificação e Emprego de Cabo Verde,
Dra. Sara Lopes,

•

Excelência, Senhor Ministro do Trabalho e Solidariedade Social de Portugal,
Dr. José Vieira da Silva,

•

Excelência, Senhor Secretário Executivo da CPLP,
Embaixador Luís Fonseca

•

Exmo. Senhor Embaixador de Cabo Verde em Portugal,
Dr. Arnaldo Ramos

•

Estimados Oradores,

•

Caros Convidados,

•

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Como é já hábito desta Instituição, a atenção permanente sobre as realidades que envolvem os
nossos países, unidos por muito mais do que apenas a língua -uma grande amizade e espírito de
cooperação-, leva-nos a antecipar tendências abrindo corredores de parcerias entre Portugal e
Cabo Verde.
Cumprindo, mais uma vez, o seu propósito de dinamização das relações económicas e
empresariais entre Portugal e Cabo Verde, a Câmara de Comércio organiza este Seminário a que
deu o título “Formação e Novas Tecnologias em Cabo Verde: Que Presente? Que Futuro?”.
A “Formação” é hoje uma das maiores preocupações dos governos esclarecidos. O investimento
em “Capital Humano” é por todos considerado um dos pilares do crescimento económico cuja
importância se torna mais evidente à medida que nos tornamos uma economia pós-industrial
baseada, essencialmente, na prestação de serviços e no conhecimento.
Uma força de trabalho mais educada, com adequados níveis de formação tem maior mobilidade,
maior adaptabilidade, assimila competências, desenvolve novas tarefas com facilidade e apresenta
maior índice de criatividade. Daí à utilização de um mais amplo leque de tecnologias e
equipamentos sofisticados, com os inerentes reflexos na produtividade empresarial, é apenas um
passo. No entanto não é exclusivamente ao nível das organizações empresariais que o efeito de
uma força laboral educada e bem formada produz estes efeitos. Também as estruturas do Estado
e a organização civil têm a beneficiar porquanto colaboradores e cidadãos com um mais elevado
índice de formação produzem ambientes mais saudáveis, burocracias menos entediantes, com
fortes implicações no funcionamento do sector empresarial.
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Cabo Verde possui hoje taxas de alfabetização de 95% para os seus jovens até aos 15 anos. Há por
isso a Apetência; consciente das exigências de uma nova economia que se desenha o Governo
caboverdeano investe seriamente na Educação e nas Tecnologias criando plataformas digitais de
relacionamento entre as Instituições e os Cidadãos. Há por isso a Vontade; o sector dos Serviços
representa mais de 2/3 do Produto Interno Bruto do país. Os investimentos massivos no sector do
Turismo, que deverão ocorrer nos próximos 15 anos nas ilhas do Sal, São Vicente, Boavista,
Santiago e Santo Antão, vão exigir correspondentes adaptações da força laboral caboverdeana. O
efeito induzido desta realidade noutros sectores é enorme. Há por isso a Oportunidade. Assim o
quadro compõe-se para o surgimento de um conjunto de possibilidades, tanto ao nível da
formação como ao nível da introdução de novos negócios, que importa conhecer e não
desvalorizar. Não nos caberá, Câmara de Comércio Indústria e Turismo Portugal Cabo Verde,
dizer-vos quais são elas. Mas abrimo-vos as portas para um espaço onde muito encontrarão para
construir.
Serão aqui apresentadas ao longo do dia diversas intervenções teóricas. Também algumas
experiências práticas. Em conjunto desenharão um ambiente que vos permitirá avaliar o actual
estado de desenvolvimento de Cabo Verde nos sectores em discussão neste Seminário:
“Formação” e “Tecnologias”.
Estamos certos que encontrarão aqui razões para um melhor conhecimento mútuo. Descobrirão
possibilidades de colaboração, acertarão eventuais parcerias, cumprirão assim os desígnios desta
nossa iniciativa.
Meus caros amigos, porque disso se trata quando se juntam Portugal e Cabo Verde, sejam
bem-vindos a este Seminário.
Para vós um bom dia de trabalho.
Muito obrigado pela vossa presença!
João Manuel Chantre
Vice-Presidente Executivo
Câmara de Comércio Indústria e Turismo Portugal Cabo Verde
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