PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO MARÍTIMO

CONTACTOS

EMPREAMARCV

Coordenadora do projeto a nivel do INDP – Elisia da Cruz: Elisia.cruz@indp.gov.cv
Coordenador da Unidade de Empreendedorismo da Uni-CV - Victor Tavares: victor.tavares@docente.unicv.edu.cv
Coordenadora Geral do Projeto da Universidade de Vigo – Yolanda Molares : y.molares@gmail.com

Universidade de Cabo Verde - Cidade da Paria

www.empreamarcv.org

O MEIO MARINHO COMO RECURSO PARA O
EMPREENDEDORISMO EM CABO VERDE

3340229

ALCANCE E BENEFICIÁRIOS

No decurso do programa serão selecionados 6 a 8 empreendedores que frequentarão as
instalações da Pré-incubadora da Uni-CV para a incrementação das suas ideias e projetos selecionados.

DO PROGRAMA
1

1-Vinte jovens Empreendedores com idade compreendida entre 20 a 31 anos dispostos a desenvolver projetos de negócios na área da economia marítima. Além da escolaridade
e ideias de negócio relacionados com a “economia azul”, privilegia a igualdade de género e
grupos vulneráveis (pessoas com dificuldade de acesso ao crédito, mulheres e pessoas que
estão desempregadas há um tempo significativo). As candidaturas ao programa podem ser
apresentadas fazendo inscrição no web site do programa (a ser oportunamente divulgado)
(EMPREAMAR CV ou CEPS/Uni CV). Também o programa encarregar-se-á de fazer levantamentos de dossier a esse respeito junto das associações comunitárias, ONGs e outros
organismos envolventes no programa. Mais informações serão apresentadas disponibilizadas
anexa à ficha de candidatura.

RESULTADOS
ESPERADOS
Incrementado maior conhecimento das oportunidades de ecossistemas e
empreendedorismo empresariais oferecidas pela economia azul de Inovação
Social em Cabo Verde.
Concebidos e implementados de forma colaborativa um programa de
apoio ao empreendedorismo no Mar – EMPREAMAR Cabo Verde - com base na
capacitação e implementação de iniciativas empresariais viáveis.
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Pelo menos 10 professores e pesquisadores de coordenação Uni-CV e gestão de
programas de diferentes disciplinas e áreas do conhecimento envolvidos (turismo, energia,
mar, economia e finanças, comunicação, etc.) irão beneficiar de enriquecimento decorrente
da troca experiência com programas similares do Campus do Mar e de outros países
africanos, metodologias de formação para apoiar o empreendedorismo, orientação e
inovação social e colaboração com especialistas de diferentes setores.

Promovidas as parcerias público-privadas a nível local e nacional no
âmbito da promoção do desenvolvimento de negócio em torno do mar como uma
oportunidade para a diversificação económica.
Sensibilizadas as comunidades locais e nacionais sobre a importância do
uso sustentável dos nossos recursos marinhos para o desenvolvimento económico, social e ambiental
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20 técnicos provenientes de outras instituições e empresas envolvidas (Direção das
Pescas/ ACOPESCA, Associação Nacional, Direção Geral de Transporte e Energia) e empresas ligadas à economia do Mar (turismo, desenvolvimento e processamento de frutos do mar,
serviços portuários, etc.) e outras Instituições que fornecem informações sobre as necessidades de empreendedorismo relacionado ao desenvolvimento do setor empresarial.
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EMPREAMAR CV

-

INSTITUTO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DAS PESCAS

EXECUTORES

O Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas, integra o Programa enquanto
entidade pública que responde pelo setor do mar e com experiencia no apoio ao
desenvolvimento socioeconômico do setor empresarial ligado à economia do mar.
Nos últimos anos, tem desenvolvido projetos que fornece suporte e assistência a
comunidades, associações, organizações em ações de desenvolvimento específicas no sector.

PARTICIPANTES:
1

Universidade de Cabo Verde (Uni CV);

2

Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas ( INDP);

3

Universidade de Vigo - Campos do Mar (CdM).

Esta iniciativa surgiu em abril de 2016 num workshop realizado, no âmbito do projeto
"Fortalecimento das instituições académicas e de investigação em Cabo Verde como
um contributo para o desenvolvimento social, desenvolvimento económico e ambiental do sector marítimo" (Fase II), liderado pelo Campus do Mar e projetado em conjunto
com a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) e do Instituto Nacional do Desenvolvimento das Pescas (INDP) e financiado pela Cooperação Galiza. Desde então que o
projeto EMPREAMAR CV tem sido preparado e negociado o seu financiamento. Neste
particular destaca-se a subvenção concedida pela Agencia Espanhola de Cooperação Internacional para o desenvolvimento em 90,8% sendo que os restantes valores
foram comparticipados pelo CdM, Uni-CV e INDP.

EMPREAMAR CV

UNIVERSIDADE
DE CABO VERDE
Assim, a 17 de Abril de 2017 a Universidade de Cabo Verde e o Campus do Mar da
Universidade de Vigo assinaram, na cidade da Praia, um protocolo de parceria para
impulsionar a economia marítima, no âmbito do projeto EMPREAMAR Cabo Verde. O
acordo prevê a promoção do empreendedorismo em setores estratégicos relacionados com a economia marítima, refletindo a incorporação do conceito de "crescimento
azul" construído por Cabo Verde em suas estratégias de desenvolvimento. Neste
campo de atividades marinhas e marítimas integra-se organismos públicos e privados
dos setores da pesca, turismo, transportes e energias como estratégicos.

EMPREAMAR CV
O EMPREAMAR CV é um programa do Empreendedorismo para o setor marítimo
em Cabo Verde que pretende a inovação para o desenvolvimento sustentável
das comunidades costeiras de Cabo Verde. Em termos gerais o programa visa
contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que dependem da
economia marítima através da implementação de soluções inovadoras.

CAMPUS DO MAR
DA UNIVERSIDADE DO VIGO

A Uni-CV, enquanto universidade pública apresenta-se como uma entidade de desenvolvimento da política nacional de ensino superior e promove valores essenciais como
a autonomia científica, pedagógica, administrativa e financeira, promovendo o empreendedorismo e desenvolvimento de competências, como fatores de qualidade e
excelência acadêmica. Entre as suas linhas estratégicas de ação combina três
elementos fundamentais e interdependentes:

Especificamente, o programa pretende incrementar nos formandos capacidades de desenvolvimento de projetos empresariais ligados à economia marítima,
com foco no crescimento económico e redução da pobreza através da concepção e implementação de um programa de apoio público - privado do Empreendedorismo no Mar.

É uma Universidade que tem uma vasta experiência prática testada nas comunidades vulneráveis ao longo da costa da Galiza em Espanha. Assim, no âmbito da
implementação do projeto EMPREAR CV pretende partilhar com a Universidade
de Cabo Verde tal experiência. Foi uma estratégia de intervenção num processo
de inovação social que procurou responder às necessidades de desenvolvimento
social, econômico e ambiental de um segmento vulnerável na procura de alternativas económicas viáveis que permitam atingir níveis meios de subsistência
adequados e sustentáveis.

Produção de conhecimento, principalmente e, através da pesquisa científica e inovação;
As comunidades costeiras vivem principalmente da economia do mar, sendo
este um dos recursos mais importantes e estratégicos em Cabo Verde. Ligadas
ao mar estão as atividades económicas como a pesca, a agricultura, o setor
industrial (energia e comércio), o turismo, transporte entre outros. Nessa
perspetiva espera-se desenvolver novas iniciativas para apoiar a rentabilidade
da pesca e/ou fortalecer o processo de diversificação, contribuir para a consolidação dos processos de mudança e de melhoria com base na inovação social.
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Ensino/ aprendizagem através da educação e formação;
Extensão Universitária pela via das tecnologias de informação e comunicação bem coma
a transferência dos saberes para o tecido económico e social cabo-verdiana.
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