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O PAPEL DA CIÊNCIA NO ALCANCE DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO 

HORIZONTE 2030: desafios comuns e transversais



 A Agenda 2030 das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável estabelece diretrizes que visam o

desenvolvimento económico, social e ambiental, a erradicação da pobreza e da desigualdade ao nível

mundial;

 Requer uma participação colaborativa entre pessoas, instituições (públicas e privadas), Governos e Estados.

 Agenda universal que postula 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) a serem atingidos por

todos os países:

Introdução

 erradicar a pobreza

 Erradicar a fome 

 Saúde de qualidade

 Educação de qualidade 

 Igualdade de género 

 Água potável e saneamento

 Energias renováveis e acessíveis 

 Trabalho digno e crescimento económico, 

 Indústria, inovação e infraestruturas 

 Reduzir as desigualdades

 Cidades e comunidades sustentáveis 

 Produção e consumo sustentáveis 

 Ação climática 

 Proteger a vida marítima 

 Proteger a vida terrestre 

 Paz justiça e instituições eficazes 

 Parcerias para a implementação dos 

objetivos;



Cabo Verde assume os ODS como uma oportunidade de transformação e crescimento nas áreas

subjacentes a cada um dos objetivos.

Enquanto Pequeno Estado Insular em Desenvolvimento, tem vindo a responder os desafios

emergentes e a diminuir as vulnerabilidades através da mobilização de recursos e procura de

parcerias para alcançar os ODS.

Visa constituir-se um país de desenvolvimento sustentável, sendo que a educação e,

especificamente, o ensino superior e a ciência/ investigação assumem um papel central.

Desafios 
Emergentes



 A investigação e a ciência são a fonte de conhecimento e avanço em todas

as áreas postuladas pelos Objetivos Desenvolvimento Sustentável.

 No âmbito da saúde, a agenda 2030 postula várias metas, entre as quais

 Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos

para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam

principalmente os países em desenvolvimento;

 Proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a

preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha, que dita o

direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as

disposições do acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a

saúde pública;

 proporcionar o acesso a medicamentos para todos.

Investigação, Ciência e Saúde



 Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o

recrutamento, formação, e retenção do pessoal de saúde nos

países em desenvolvimento, especialmente nos países menos

desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares em

desenvolvimento.

 Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os

países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de

riscos e gestão de riscos nacionais e globais de saúde.

Investigação, Ciência e Saúde



 Cabo Verde, país em desenvolvimento e insular assume-se, assim, como

um alvo prioritário em termos de Saúde - especificamente, ao nível

 Da formação de profissionais cabo-verdianos que permaneçam no 

país

 Do desenvolvimento de investigação científica na área da saúde 

que dê resposta aos problemas da população cabo-verdiana; 

 Neste sentido, o ensino superior e a ciência em Cabo Verde devem

assumir um papel central

Investigação, Ciência e Saúde



 Pretende-se discutir o papel que a Ciência (Instituições de Ensino Superior) têm na

concretização dos ODS e, inerentemente, como o ensino que ministram e a investigação que

desenvolvem devem estar alinhados e ao serviço da agenda 2030.

 Refletir sobre a necessidade de um maior investimento nacional na Ciência, Educação

infraestruturas e Equipamentos Tecnológicos para que o sector da saúde tenha mais recursos

que lhes permitam, efetivamente, colaborar no cumprimento eficaz dos Objetivos

Desenvolvimento Sustentável sector da Saúde em Cabo Verde, apoiado no Sistema Nacional

da Saúde.

Objetivos



Conjunto de objetivos que visam orientar para um desenvolvimento sustentável, quer as Nações Unidas quer os
seus países membros, até 2030, com 17 objetivos ditados pela ONU, que devem ser respeitados e executados
pelo menos até 2030, em prol do desenvolvimento sustentável, que tem por objetivos “Transformar o mundo:
Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável” é a resolução elaborada em jeito de compromisso pela ONU
em 2015. para atingirmos a dignidade e a qualidade de vida para todos os seres humanos do planeta, sem
comprometer o meio ambiente, e, consequentemente, as gerações futuras.

A Agenda 2030 e Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, na
perspetiva das Nações Unidas



A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) oferece a Cabo Verde oportunidades de

adotar um caminho transformador que leva ao desenvolvimento sustentável, nos diversos domínios e,

especificamente, na área da saúde,

Assim as autoridades deverão adotar o país de uma política de investigação científica e tecnológica que edifica

uma sociedade de conhecimento, com padrões de qualidade e eficiência, de referência global, baseada no

intercâmbio entre as capacidades culturais e científicas às escalas nacional e internacional e no aproveitamento

das vantagens comparativas, promovendo a inovação e o desenvolvimento científico integrado e transversal.

A AGENDA 2030 e Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, na
perspetiva de Cabo Verde



Três pressupostos parecem sustentar a garantia e
qualidade da saúde e concomitantemente de vida
dos cabo-verdiano: (i) Investimentos em
infraestruturas e equipamentos médico-hospitalares
e em recursos humanos; (ii) Pleno desenvolvimento
da pesquisa cientificidade em saúde; (iii) Formação
e desenvolvimento profissional avançada (Pessoal
médica, enfermeiros e técnicos laboratoriais).

Pressupostos que visam alcançar os objetivos do desenvolvimento

sustentável no horizonte 2030: Garantir a saúde e qualidade de vida.

Infraestruturação 
de Laboratórios 

Tecnológicos 

Desenvolvimento 
das pesquisa 

Cientifica  

Formação e 
Desenvolvimento 

Profissional   



Os principais desafios comuns e transversais para o desenvolvimento sustentável de
Cabo Verde, sob os quais a resposta estratégica do ODS e PEDS, compreendendo
medidas e orientações a médio e longo prazo concebida para:

 colmatar as deficiências para afirmar as vantagens comparativas e
competitivas do país, de forma a aproveitar oportunidades de
desenvolvimento, presentes e futuras;

 Criar um Sistema Nacional de Saúde que valoriza o sector privado e
ofereça serviços de turismo de saúde;

 Transformar Cabo Verde numa plataforma internacional de saúde.

DESAFIOS COMUNS E TRANSVERSAIS 

CUMPRIMENTO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – horizonte

2030
 Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover

o bem-estar para todos e, em todas as idades



Propostas de Respostas aos Desafios - Horizonte 2030

ACESSO 

(Garantir o direito à saúde dos cabo-
verdianos )

QUALIDADE

(Investir na Ciência, Educação 
infraestruturas e Equipamentos  

Tecnológica e, Formação de RH)

POLÍTICAS PUBLICAS SAUDÁVEIS 

(Consolidar a rede de laboratórios, 
criando competências nas áreas de 
virologia e entomologia e outros )

Criar Valores Para a Economia
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