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Lista de Siglas, Abreviarturas e Acrónimos
IES
InAI
EU / UE
FED
IGAE
IGQPI
IPAC
ODS
ME
UNICV
UNIPIAGET
US
INIDA
INMG
INSP
CERMI
LEC - EPE
INLAB
LABCAL
SUIFOGO
UNIDO
AGROCOOP
- CHÃ
CIICLA
GESCT

Instituições de Ensino Superior
Instituições não Académicas de Investigação
União Europeia
Fundo Europeu de Desenvolvimento
Inspeção Geral das Atividades Económicas
Inspeção Geral das Atividades Económicas
Instituto Português da Acreditação
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Ministério da Educação
Universidade de Cabo Verde
Universidade Jean Piaget de Cabo Verde
Universidade de Santiago
Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário
Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica
Instituto Nacional de Saúde Pública
Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial
Laboratório de Engenharia Civil
Laboratório de Controlo de Qualidade da Inpharma
Laboratório de calibrações ensaios
Sociedade Agropecuária de Produção e Distribuição Alimentar
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial
Cooperativa de transformação dos Produtos Agropecuários de Chã das
Caldeiras
Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para a
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e África
Gabinete de Ensino Superior Ciência e Tecnologia do ME
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1. Introdução / Enquadramento
A nível global, considera-se que os Centros de Investigação, Desenvolvimento e Inovação
(I&D+i), têm sido um dos melhores sucessos no processo de desenvolvimento sustentável das
nações mais avançadas.
Em Cabo Verde, o Programa do Governo da IX Legislatura, para o período de 2016 - 2021,
assume o desenvolvimento dos Centros de Investigação, Desenvolvimento e Inovação como
uma das prioridades no domínio da Ciência, Tecnologia e Inovação, como via para a criação de
riquezas e aumento da competitividade nos mercados, realçando que efetivamente “não há
futuro sem ciência”!
Na mesma linha, o referido Programa assume transformar o ensino superior num eixo
estratégico para o desenvolvimento sustentado do país e reforçar os três pilares da
Universidade, nomeadamente a formação, a investigação e a extensão, como via para apostar
na qualificação especializada dos recursos humanos e agregar mais valor à economia de
conhecimento, de forma a contribuir no desenvolvimento de Cabo Verde.
Efetivamente, as Unidades/Centros de Investigação, enquanto infraestruturas de suporte para
a investigação de excelência e transferência de conhecimento, desempenham um papel
relevante para criar competências, promover a inovação e a competitividade do nosso país no
mercado globalizado.
O Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Educação (ME), que responde pela
coordenação e implementação das politicas de investigação, tem como propósito a curto-médio
prazo, “avaliar e identificar os setores empresariais onde a investigação seja pertinente (neste
particular, refere-se apenas à investigação das ciências técnicas), de modo a se introduzir no
país uma primeira fase de investigação e desenvolvimento adaptado às novas tecnologias,
promover o entrosamento das ciências com o setor produtivo nacional e estimular a
investigação de excelência, assente numa relação de diálogo permanente entre o Estado, as
Empresas, as Instituições do Ensino Superior (IES), as Instituições não Académicas de
Investigação (InAI), com os Centros Internacionais de Excelências.
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Para conhecer melhor a situação atual e fazer face aos desafios da Investigação em Cabo Verde,
O Gabinete do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia (GESCT) do ME, recomendou um serviço de
consultoria relacionado com o título do presente Relatório.

2. Objetivos propostos:
2.1 Objetivo Geral
Este serviço de consultoria técnica, teve como finalidade conhecer as potencialidades para a
investigação e desenvolvimento das ciências nas Instituições do Ensino Superior (IES) e nas
Instituições não Académicas de Investigação (InAI), realizados nas ilhas do Fogo, Santiago,
Sal, São Vicente e Santo Antão.

3. Objetivos específicos
O objetivo geral em matéria de investigação nas áreas das ciências exatas em Cabo Verde,
desdobraram-se nos seguintes objetivos específicos:
a. Mapeamento das unidades de IES e InAI;
b. Mapeamento dos laboratórios de suporte às unidades de investigação;
c. Conhecer a agenda d e investigação das respetivas unidades de IES e InAI;
d. Fazer o levantamento de projetos de investigação em curso e em pipe line;
e. Conhecer as potencialidades do pessoal docente / investigadores ligados às IES e InAI;
f.

Identificar as potencialidades dos laboratórios de investigação, em termos de
recursos humanos, técnicos e materiais; e

g. Fazer referência dos equipamentos existentes ou necessários para prossecução das
análises laboratoriais.

4. Metodologia utilizada

O estudo foi realizado com base em análise documental e constatações decorrentes das visitas
às instituições que direta ou indiretamente se apresentam como grandes potencialidades para
a investigação nas áreas das ciências exatas em Cabo Verde.
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Para se atingir aos objetivos pretendidos, foram visitadas e constatadas in loco a real situação
das Instituições do Ensino Superior (IES), das Instituições não Académicas de investigação (InAI),
bem como, dos Laboratórios que se dedicam à docência e à investigação, sediadas nas ilhas do
Fogo, de Santiago, do Sal, de São Vicente e de Santo Antão, conforme pode ser observado no
quadro a continuação:

4.1. Quadro 1 - Lista das IES, das InAI e dos Laboratórios
IES - Instituições de Ensino Superior

InAI - Instituições não Académicas de Investigação

Universidade de Cabo Verde (Uni-CV)

Instituto Nacional de Investigação e
Desenvolvimento Agrário (INIDA)

Universidade Jean Piaget de Cabo Verde
(Uni Piaget)

Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica
(INMG)

Universidade de Santiago (US)

Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP)
Centro de Energias Renováveis e Manutenção
Industrial (CERMI)
Instituto de Gestão da Qualidade e Propriedade
Intelectual (IGQPI)
Laboratório de Engenharia Civil (LEC-EPE)
Laboratórios Inpharma /INLAB
Laboratório de Calibrações e Ensaios (LABCAL)
Cooperativas de produção do Vinho na ilha do Fogo
Cooperativas de produção do Queijo na ilha do Fogo
Laboratório Oficial dos Produtos das Pescas (LOPP)
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Instituto Nacional para o Desenvolvimento das
Pescas (INDP) / Centro Oceanográfico do Mindelo
(OSCM)
Laboratório de Controlo de Qualidade de Afonso
Martinho

As entrevistas foram efetuadas, na sua maioria, aos Dirigentes das instituições e dos laboratórios
referidos, baseando-se num “guião de entrevista” elaborado previamente para o efeito e tendo
como base os Termos de Referência (TdR) para a realização do estudo em curso.
A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho, ilustra-se no seguinte
esquema:

Figura 1 – Método de trabalho utilizado

5. Ponto de Partida
No domínio das ciências exatas, as atividades vinculadas à investigação em Cabo Verde, são
ainda de forma incipientes.
As insuficiências relacionadas com as infraestruturas de apoio à investigação, nomeadamente,
laboratórios e centros específicos de investigação, a carência de recursos humanos capacitados
e motivados, a falta de recursos financeiros, bem como a inexistência de incentivos para
estimular à investigação académica e não académica, afiguram-se como as principais causas da
situação atual.
Para melhorar esta situação o ME, através da GESCT, mantém-se determinado em criar
incentivos para “promover um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia (C&T), capaz de, com o
decorrer do tempo, catalisar especialistas e investigadores nacionais, promover e facultar

Página 9 de 45

Relatório Final sobre o Mapeamento das Unidades de Investigação e respetivas agendas de investigação no
domínio das Ciências Exatas, nas ilhas do Fogo, de Santiago, do Sal, de São Vicente e de Santo Antão
______________________________________________________________________________________________

espaços de diálogo e partilha de experiências a nível nacional e internacional”, numa perspetiva
de desenvolvimento em rede, inclusivo e sustentado das ciências exatas em Cabo Verde.

5.1. Promoção da política de investigação
Para a materialização das políticas do Governo em matéria da investigação, e neste particular, a
investigação nas áreas das ciências exatas, o Decreto-lei nº 37 de 2016, de 17 de junho, aprovou
a Orgânica do Governo da IX legislatura para o período 2016-2021, na qual se integra o
Ministério da Educação (ME).
A referida Orgânica do Governo, criou as condições para dotar o Ministério da Educação de uma
estrutura de apoio às políticas nacionais direcionadas aos sistemas educativo, científico e
tecnológico, de modo a responder aos desafios para o desenvolvimento de um sistema de
educação e ensino de qualidade, centrado no sucesso escolar, na excelência do modelo da
aprendizagem, na promoção e na qualificação dos cabo-verdianos e no reforço da Ciência e da
Tecnologia, como eixos estratégicos para o desenvolvimento de Cabo Verde.
O ME é o setor Governamental que tem por missão, de entre outras, definir, executar e avaliar
a política nacional para a investigação científica em Cabo Verde (conforme consta do Decretolei nº 40/2018, de 20 de junho).

5.1.1. - Papel do GESCT no contexto da Investigação Científica em Cabo Verde
O GESCT é um serviço do ME que tem por missão “organizar e coordenar as ações de
implementação do plano da investigação e promoção da ciência e tecnologia”, designadamente,
reavaliar e identificar as linhas gerais de investigação, mediante identificação das áreas
relevantes para o processo de criação de capacidade científica endógena, enquanto pilares
estratégicos e prioritários para o desenvolvimento integrado de Cabo Verde.
Nessa perspetiva integrada, o GESCT desempenha um papel central na promoção e incentivo à
investigação, assim como na articulação permanente entre as partes interessadas, como se pode
observar na figura seguinte.
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Figura 2 - Papel central do GESCT na promoção e incentivo para a investigação científica

6. Constatações por Instituição e respetivas agendas para a investigação
Com base na metodologia supramencionada, é apresentado como produto final ao GESCT, um
Relatório que contém informações sobre a situação atual e uma perspetiva de um futuro no
domínio da investigação, nas áreas das ciências exatas em Cabo Verde.

6.1. Universidade de Cabo Verde (UNI-CV)
A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) é uma instituição de criação, difusão e promoção da
cultura, ciência e tecnologia, articulando o estudo e a investigação, de modo a potenciar o
desenvolvimento humano, como fator estratégico do desenvolvimento sustentável do país.
No concernente à investigação, a finalidade é, designadamente, fomentar atividades de
investigação fundamental e aplicada que visem contribuir, de forma criadora, para o
desenvolvimento do País” (de acordo com o site da Universidade; artigo 3º D.L. N.º 53/2006, de
20 de novembro - Boletim Oficial Nº 33, I SÉRIE).

Os docentes investigadores da Uni-CV, têm enfrentado alguns constrangimentos,
nomeadamente, défice de alunos que se enveredam para a investigação por falta de incentivos,
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poucos programas de pós-graduação, que quando surgem não há financiamento/bolsas que
possibilitem os formandos se dedicarem a tempo inteiro à investigação. Falta de acesso às
principais bases de dados e redes de investigação a nível mundial, e ainda, não conseguem
participar em importantes eventos internacionais por falta de financiamento.
No site da UNIC http://WWW.unicv.edu.cv/investigacao#n%C3%BAcleos-e-laborat%C3%B3rios
encontram-se listados alguns projetos vinculados à investigação nas áreas das ciência exatas.
Pese embora os projetos constantes do referido site destacam-se como sendo relevantes para
a investigação nas áreas referidas, existe uma aparente necessidade para a sua adequação aos
atuais desafios da Politica de Investigação em Cabo Verde.
Contudo, acredita-se que a criação de incentivos para a investigação será determinante para a
prossecução com sucesso desses e outros projetos, e por esta via, relançar a investigação para
o desenvolvimento do conhecimento, nas áreas das ciências exatas em Cabo Verde.

6.1.1. Identificação dos Laboratórios:
6.1.2. Laboratórios na Ilha de Santiago
Na ilha de Santiago, a UNICV possui alguns laboratórios, nomeadamente, de química, de física,
de microbiologia, de biologia, de biologia molecular e de enfermagem. Destaca-se o laboratório
de biologia molecular que aparenta com grandes potencialidades para servir de suporte às
atividades de investigação.

6.1.3. Laboratórios de Química e de Física
As instalações cumprem os requisitos básicos para a realização dos ensaios e possuem os
materiais e equipamentos básicos para o trabalho académico.
Necessitará de alguns aparelhos que são importantes para apoiar as atividades de investigação,
nomeadamente, espetrofotómetro de absorção atómica (EAA) e de absorção molecular (EAM),
cromatografia gasosa (GC), cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), aparelho
infravermelho (IV), de entre outros.
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6.1.4. Laboratórios de Microbiologia, de Biologia e de Biologia Molecular
Tanto as infraestruturas, como os equipamentos existentes cumprem com os requisitos básicos
para a realização dos ensaios académicos. De realçar que o laboratório de biologia molecular
dispõe de recursos humanos, materiais e equipamentos que possam servir de suporte à
investigação, desde a recolha de amostras até a pré-sequenciação do ADN, sendo que as etapas
posteriores são realizadas em laboratórios estrangeiros, tendo em conta que até o momento
não há demanda de projetos que justificam o investimento em mais equipamentos.

6.1.5. Laboratórios da Faculdade de Engenharia e Ciências do Mar –UNICV, São Vicente
O Departamento de Ciências Marinhas da Faculdade de Engenharia e Ciências do Mar da UniCV, sediado na ilha de São Vicente, também possui laboratórios de química, de biologia e de
biologia molecular.

6.1.6. Laboratórios de Química e Física
De uma forma geral as instalações dos laboratórios da Faculdade de Engenharia e Ciências do
Mar da Uni-CV cumprem os requisitos básicos para a realização dos ensaios físico-químicos e
dispõe de equipamentos e materiais de laboratórios para fins académicos.
Numa perspetiva de vir a ser o suporte para a investigação, torna-se relevante investir em
equipamentos mais modernos e que ainda o laboratório não os possui, designadamente,
espetrofotómetro de absorção atómica (EAA) e de absorção molecular (EAM), cromatografia
gasosa (GC), cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), aparelho infravermelho (IV), de
entre outros.
É importante destacar, que se encontra em fase relativamente adiantada de materialização do
projeto de um novo laboratório que servirá de suporte para a investigação das potencialidades
das microalgas em Cabo Verde.

6.1.7. Laboratórios de Biologia e de Biologia Molecular
As condições existentes em termos de infraestruturas e equipamentos satisfazem os requisitos
básicos para a realização dos ensaios com fins académicos. Dispõe de recursos humanos,
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equipamentos (embora não muito modernos!) e materiais que podem servir de suporte à
investigação, sobre tudo no concernente à biologia genética, com recurso à aplicação da técnica
de Reação em Cadeia da Polimerase (PRC) para a identificação e caracterização de genes.

6.1.8. Oficina de Mecânica
Realçar ainda, que possui um laboratório/oficina de mecânica, com condições para satisfazer as
necessidades da Faculdade. Esta Oficina pelas suas peculiaridades e o seu historial ao longo dos
anos, também poderá ser aproveitado para incentivar a investigação no domínio das ciências
exatas.

6.2. Docentes vinculados às áreas das Ciências Exatas na Uni-CV – Ilha de Santiago
6.2.1. Professores e Investigadores nas áreas das Ciências Exatas
No que concerne às áreas das ciências exatas e concretamente nos respetivos departamentos
da Uni-CV na Cidade da Praia, embora em termos quantitativos ainda o pessoal não é de todo
suficiente, mas do ponto de vista qualitativo, ou seja, combinando a experiência, competência
técnica e o grau académico dos docentes/investigadores, pode-se inferir que há recursos
humanos competentes e capacitados para dar respostas às necessidades de investigação nestas
áreas, que carecem de incentivos e os constrangimentos existentes.

6.2.2. Quadro 2 – Docentes que se dedicam à investigação nas áreas de Química, Física e
Biologia
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Da análise do Quadro 2, pode-se concluir que existe um número reduzido de docentes
vinculados aos projetos de investigação nas áreas da química, física e biologia, ou seja, do total
de 32 docentes, apenas 4, correspondendo a 13 % do total, que realizam as atividades de
investigação.

6.2.3. Docentes vinculados às áreas das Ciências Exatas - Faculdade de Engenharia e
Ciências do Mar na ilha de São Vicente
Na Faculdade de Engenharia e Ciências do Mar (FECM), em termos quantitativos ainda não é
suficiente para atender a demanda e às necessidades da investigação marinha. Importante
realçar, que os docentes/investigadores possuem experiência e competência reconhecida,
designadamente através das publicações científicas em revistas de renome a nível internacional.
Ainda, pelo grau académico dos mesmos, pode-se concluir que existem recursos humanos
competentes e capacitados para relançar e responder aos desafios da investigação de
excelência, havendo incentivos para o tal desiderato.

6.2.4. Quadro 3 - Docentes que se dedicam à investigação nas áreas de Química, Física e
Biologia no Pólo II da Uni-CV - Faculdade de Engenharia e Ciências do Mar (FECM), na ilha
de São Vicente
Grau Académico
Doutor
Mestre
Licenciado
Total

Quantidade
8
41
5
54

Docentes ligados à
investigação
100 %

Da análise do Quadro 3 e de acordo com as informações fornecidas pelos entrevistados, todos
os docentes da Faculdade de Engenharia e Ciências do Mar, exercem paralelamente com a
docência, as atividades de investigação científica.

6.2.5. Cooperações e parcerias com outras instituições
É fundamental referir-se sobre a cooperação em curso, nomeadamente com as Canárias,
relacionada com a investigação sobre a poluição das águas e a montagem de um laboratório
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para a investigação das microalgas com a Universidade do Porto. No domínio das ciências
biológicas, destaca-se ainda, a cooperação e parceria com Portugal, Brasil e Inglaterra, de modo
a estimular e incentivar os consórcios dos projetos de investigação em perspetivas.

6.2.6. Projetos em curso e em perspetiva
6.2.7. Projetos dos Grupos Disciplinares de Química e de Física – Uni-CV, ilha de Santiago


Projeto ADAPTARES – pesquisa de contaminantes nas águas;



Pesquisas relacionadas com algas marinhas - potencialidades das algas para medicina;



Exploração de Interação Homem-Máquina usando novos paradigmas;



Base de dados de áudio da língua cabo-verdiana;



Exploração da Televisão Digital Terrestre criando novo contexto de negócio;



Otimização de Rotas/Custo na recolha de resíduos Sólidos Urbanos na cidade da Praia;



Water Monitoring System - Gestão inteligente de reservatórios: nível e qualidade de
água.

Quadro 4 - Projetos da Faculdade de Engenharia e Ciências do Mar – UNICV, São
Vicente
PROJETOS EM CURSO
Nº Nome do projeto

Investigador
Responsável

1 Levantamento da Flora e Herpetofauna de Santa Luzia

Rui Freitas

2 CANHOTA: Abutre em Cabo Verde em parceria com o COIA

Rui Freitas

MACBIOBLUE: Projeto demonstrativo e de transferência tecnológica para
3 ajudar as empresas a desenvolverem novos produtos e processos no
âmbito da Biotecnologia Azul
GAME: Em parceria com o instituto GEOMAR da Alemanha, Abordagem
4
Global para Pesquisa Modular
REBECA: Rede de Excelência em Biotecnologia Azul (Algas) na Região
5
Macaronésia
CACHORRINHA: Caracterização genética das duas espécies do Género
6
Auxis existente na Costa Ocidental Africana

António Pinto
Corine Almeida
Neusa Pinheiro
Evandro Lopes
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MARISCOMAC: Desenvolvimento de condições técnico-científicas,
7 formação, transferência de tecnologia e conhecimento, visando fomentar Evandro Lopes
a exploração e comercialização sustentável de mariscos na Macaronésia
8

MACAROFOOD: Valorização de produtos marinhos da Macaronésia tendo
Nuno Almeida
como base o turismo, a gastronomia e a capacitação profissional

Projecto AANChOR: All Atlantic Cooperation for Ocean Research and
innovation
TRIATLAS:Tropical and South Atlantic - climate-based marine ecosystem
10
prediction for sustainable management
Projecto ResilienSea: Enhancing the scientific expertise and management
11
of seagrass meadows in West Africa
Project BYCATCH: Minimising bycatch of seabirds and sea turtles in West
12
African industrial fisheries
9

Projecto EMERTOX: Emergent Marine Toxins in the North Atlantic and
13 Mediterranean: New Approaches to Assess their Occurrence and Future
Scenarios in the Framework of Global Environmental Changes

Corine Almeida
Corine Almeida
Corine Almeida
Corine Almeida

Jorge Livramento

14

A osga gigante de Cabo Verde. Diferenças e semelhanças entre as duas
subespécies Tarentola gigas e áreas vitais da espécie

15

Autonomous ecosystem observations in the Santa Luzia marine protected
Corine Almeida
area – towards standardized baseline assessments for Cabo Verde

MACASTAB: Bases para a elaboração de um guia metodológico para a
16 gestão natural da instabilidade de taludes e encostas de natureza
vulcânica na Macaronésia".
17 Salvaguarda do Património Edificado Vernacular de Cabo Verde
18

ENERMAC: Renewable Energy and Energy Efficiency for the Sustainable
Development of the East Africa and Macaronesia Islands

19 Laboratório de análise e caracterização de combustíveis

Evandro Lopes

Alexandra Delgado
Vera Marques
António Barbosa
Armando Ferreira

Desenvolvimento de um consórcio de R&D para implementar estações de
20 sustentabilidade com foco em energias renováveis para o fornecimento
José Pedro Fonseca
de produtos básicos e constituição de empresas comunitárias nos PALOP
Instalação de um protótipo de 1 KW de geração de energia através das
ondas do mar
22 Energias renováveis e meio ambiente
Desenvolvimento de projetos nacionais: concentração solar, ondas do
23
mar e concentrador eólico
21

iCities: Developing Next Generation Smart Services and Applications for
24 Smart Cities em parceria com as Universidades de Campinas, São Paulo e
Minas Gerais no Brazil e Universidades de Ottawa e Ontário no Canadá.

José Pedro Fonseca
Eurides Costa
José Pedro Fonseca

João do Monte Duarte
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CONTACT: CONtext and conTent Aware CommunicaTions for QoS support
25 in VANETs, em parceria com a Universidade de Bern, Suiça e a
João do Monte Duarte
Universidade do Luxemburgo, Luxemburgo.

PROJETOS EM PERSPETIVA
Nº Nome do Projeto
1

2

3

4
5

6

7
8
9

MRP-CCMS: Master research program in climate change and marine
sciences
MICROGRID-BLUE: desenvolvimento de soluções inovadoras para
melhorar a resiliência das redes de distribuição de energia elétrica e a
integração de fontes de energia renováveis distribuídas para a produção
de energia elétrica

Corine Almeida

Henrique Évora

ProWater-CV: Em parceria com o Ministério da Agricultura de Cabo
Verde. Identificação das melhores práticas e novos modelos de negócios
para melhorar o uso da água, reduzir a energia baseada em carbono e
José Pedro Fonseca
fornecer materiais agrícolas para agricultura e outras atividades
relacionadas
REBECA-CCT - Consolidación de la red de excelencia en biotecnología azul
Neusa Pinheiro
(algas) de la región macaronésica
IMPLAMAC - Evaluacion del impacto de microplásticos y contaminantes
Neusa Pinheiro
orgánicos en playas de la Macaronésia
AD4MAC - Promotion of the anaerobic digestion of animal byproducts
and derived products not intended for human consumption for the
production of biogas in the Macaronesian region
NatColMAC: Valorização, importância científica e durabilidade das
coleções de história natural da macaronésia
MIMAR+: Seguimiento, control y mitigación de proliferaciones de
organismos marinos associadas a perturbaciones humanas y cambio
climático en la Región Macaronésica
MOVERS: Projeto de mobilidade eléctrica Guilherme Mascarenhas

CLOUDMAC: Creación del Centro competencial de la Macaronesia de
computación en la nube
DIGITAL SPACE: Estrategia europea para el desarrollo e implementación
11 de acciones orientadas a la capacitación digital de las pymes de la
macaronesia
FiiHUB - Creación y ejecución del primer digital innovation hub del
12 internet del futuro para la aceleración tecnológica de las pymes de la
macaronesia
ACLIEMAC: Adaptación al cambio climático de los sistemas energéticos
13
de la Macaronesia
10

Investigador
Responsável

Neusa Pinheiro

Rui Freitas
Rui Freitas
Guilherme Mascarenhas
João do Monte Duarte
João do Monte Duarte

João do Monte Duarte
Antunio Barbosa
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6.3 ECAA – Escola Superior de Ciências Agrárias e Ambientais
A Escola Superior de Ciências Agrárias e Ambientais (ECCA), está localizada em São Jorge dos
Órgãos, na Ilha de Santiago e foi criada a 23 de dezembro de 2011.
Oriunda do Centro de Formação Agrária do INIDA (Instituto Nacional de Investigação e
Desenvolvimento Agrário), é uma Unidade Orgânica da Uni-CV, cuja missão é, de entre outras,
realizar formações e investigação fundamental e aplicada no domínio das ciências agrárias e
ambientais.
A atividade de investigação tem sido realizada em paralelo com as atividades da docência e da
administração.

6.3.1 Infraestruturas Laboratoriais de apoio à investigação
A ECCA não dispõe de infraestruturas laboratoriais próprias para a realização das análises nas
áreas de quinínica, física e biologia. Para suprir esta carência, tem recorrido às instalações do
INIDA e da própria Uni-CV, num quadro de parceria e complementaridade.

6.4. Quadro 5 – Docentes da ECAA vinculados às atividades de investigação
Grau académico

Docentes

Doutor
Mestre
Licenciatura
Total

3
4
1
8

Docentes que
atualmente se dedicam a
investigação
1 (33,3 %)
0
0
1 (12,5 %)

6.4.1 Projetos em curso e em perspetiva:
 Pequena agricultura e pequenos negócios agroalimentares, tendo por objetivo,
conhecer e classificar a pequena agricultura e traçar uma política nacional nesse
domínio, também conhecido como Projeto SALSA – “Small farms, small food businesses
and sustainable food and nutrition security”;
 Projeto para Desenho de um novo Sistema de Gestão da água e fertilização;
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 Novos cursos, e extensivo às outras ilhas agrícolas, com uma forte vertente virada para
a investigação, visando apoiar as comunidades agrícolas com base em resultados
científicos.

6.4.2 Cooperações e parcerias com outras instituições
A ECAA tem realizado atividades em parceria e cooperação com a Universidade de Aveiro, a
Universidade Nova de Lisboa, o Instituto de Agronomia de Lisboa, entre outras.

6.5 Universidade Jean Piaget de Cabo Verde
A Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, destaca-se por ser a mais antiga Instituição de Ensino
Superior com o título de Universidade em Cabo Verde, e tem proporcionado aos docentes e aos
investigadores, oportunidades para se desenvolverem atividades de investigação relacionadas
com as ciências exatas, bem como nas outras áreas científicas.
A Universidade tem sido uma parceira importante de varias instituições nacionais e
internacionais, sejam elas académicas e não académicas, na procura de soluções técnicas para
a realização em consórcio das atividades de investigação.

6.5.1. Laboratórios / Infraestruturas de apoio à investigação
A Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, possui laboratórios para o funcionamento
académico, concretamente para as aulas práticas, destacando-se os laboratórios de química, de
biologia, de microbiologia e o laboratório entomológico que tem servido de suporte ao
Ministério da Saúde nas pesquisas relacionadas com as doenças tropicais e noutras vertentes de
investigação relacionadas com a área da saúde.

6.5.2. Laboratórios de Química, de Biologia e de Microbiologia
De forma geral, as instalações dos laboratórios de química, de microbiologia e de biologia,
cumprem com os requisitos básicos para a realização dos ensaios académicos e possuem os
materiais e equipamentos básicos para esse fim.
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Numa perspetiva de investigação, necessitarão de alguns aparelhos considerados importantes
para desenvolver atividades do género, nomeadamente, espetrofotómetro de absorção
atómica e molecular, Cromatografia Gasosa, Cromatografia Liquida de Alta Eficiência, aparelho
de infravermelho, entre outros.

6.5.3. Laboratório de Entomologia
Este laboratório, tem dado uma excelente contribuição para a investigação de vetores e na
realização de análises laboratoriais, solicitadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do programa
de controlo vetorial. O seu uso permite responder de forma satisfatória, às principais
necessidades de capacitação dos profissionais da saúde pública.
A Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, tem um grande potencial para apoiar nas atividades
de investigação, porém, é urgente a necessidade de um insectário que permita realizar todos os
estudos necessárias para a investigação nesta área.

6.5.3. Docentes vinculados às áreas das Ciências Exatas na Uni – Piaget, na Ilha de
Santiago
Os docentes possuem experiência e grau académico relevante, tecnicamente competente e
pode adequar-se às necessidades de investigação no domínio das ciências exatas.

6.5.4. Quadro 6 - Docentes da Unidade de Ciências da Natureza, Vida e Ambiente
(UCNVA), que realizam atividades de investigação
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6.5.5. Projetos de investigação da UCNVA - Unidade de Ciências da Natureza, Vida e
Ambiente: Projetos do Grupo de Investigação em Doenças Tropicais (GIDT Piaget):
 Monitorização do mosquito Aedes aegypti na Cidade da Praia (em colaboração com o
Ministério de Saúde de Cabo Verde);
 Convocatória “Programa Pró-Mobilidade Internacional CAPES/AULP, 2012”, financiado
pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e pela
AULP (Associação de Universidades de Língua Portuguesa);
 Zika: monitorização do vírus Zika nas populações humanas e de mosquitos em Cabo
Verde;
 Convocatória “Zika Rapid Response Proposal” financiado pela “Medical Research
Council” ;
 Eficácia de peixes larvívoros no controlo de larvas de mosquitos (díptera: culicidae) em
condições laboratoriais;
 Avaliação das armadilhas para controlo de mosquitos OVT e BR-OVT;
 Projecto “CHASE - Cabo Verde Hypersaline Environments: Analysis, Survey and
Exploration”, em parceria com a Edge Hill University (UK) e financiado pela Global
Challenges Research Fund (GCRF).

6.6. US – Universidade de Santiago
A Universidade de Santiago (US) é uma instituição privada, com a sua sede no campus
universitário na Cidade de Assomada, ilha de Santiago e também com o funcionamento de mais
dois campus universitários, sediados na Cidade da Praia e na Cidade do Tarrafal de Santiago.
Com a sua criação em 2008, a referida instituição vem proporcionando aos cabo-verdianos,
docentes e investigadores, mais oportunidades para se desenvolverem atividades de
investigação em Cabo Verde.
Nas áreas relacionadas com as ciências exatas, a Universidade está acreditada para ministrar
cursos de licenciaturas em Enfermagem e Nutrição e Qualidade Alimentar.
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6.6.1. Laboratórios / Infraestruturas de apoio à investigação
A Universidade dispõe de laboratório com as condições necessárias para as aulas práticas do
curso de enfermagem, cujas instalações e ambiente respondem aos requisitos básicos para a
realização dessas atividades com fins académicos.
Numa perspetiva mais virada para a investigação no domínio das ciências exatas, verifica-se uma
necessidade de melhoria nas infraestruturas de apoio à investigação e aparelhos relevantes para
levar a cabo atividades de pesquisas, nomeadamente, espetrofotómetros de absorção atómica
e de absorção molecular, Cromatografia Gasosa, Cromatografia Liquida de Alta Eficiência,
aparelho de infravermelho, entre outros, que servirão para apetrechar novos laboratórios.

6.6.2. Docentes vinculados às áreas das Ciências Exatas na US – Ilha de Santiago
Os docentes vinculados às atividades de investigação, nas áreas das ciências exatas, podem ser
observados no seguinte quadro:

6.6.3. Quadro 7 – Docentes vinculados à investigação (docentes do curso de
enfermagem)

Da análise do quadro 4, pode-se depreender que uma parte significativa dos docentes (para o
curso de enfermagem) está ligada à investigação (Fonte: US)

6.7. INIDA – Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário
O INIDA é um organismo público da administração indireta do Estado, cuja missão fundamental
é a investigação, experimentação e desenvolvimento nas áreas ligadas às ciências e tecnologias
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agrícolas e recursos naturais. Para além da disseminação de conhecimentos científicos e
tecnológicos.
No âmbito da investigação tem o seu foco centrado, nomeadamente, na investigaçãodesenvolvimento ou a investigação adaptativa, como sendo uma abordagem que envolve de
perto os produtores e operadores de desenvolvimento, sendo crucial a sua integração nas
equipas interdisciplinares e interinstitucionais, desde a fase de diagnóstico até a valorização dos
resultados (de acordo com o Plano Estratégico do Sistema Nacional da Investigação Agrária - PESNIA)

6.7.1. Laboratórios / Infraestruturas de apoio à investigação
Relativamente às infraestruturas, é de realçar que o INIDA dispõe de várias infraestruturas
importantes para o apoio às atividades de investigação, nomeadamente:
 Laboratório de análise de solos, aguas e plantas (LASAP);
 Laboratório de luta integrada (proteção vegetal, pragas e doenças);
 Laboratório de culturas "in vitro" (não esta operacional, por falta de técnico
especializado, representando um perigo para o funcionamento dos equipamentos!);
 Laboratório de sementes hortícolas (banco de sementes);
 Unidade de cartografia e sistema de informação geográfica (SIG);
 Estufas;
 Estações experimentais e pontos de apoio, designadamente em São Jorge, Tarrafal, São
Domingos, Justino Lopes;
 Jardim Botânico de São Jorge;
 Ainda tem em perspetiva um novo Laboratório de bromatologia que deverá ficar
concluído no ano de 2019, e a médio-prazo, um Laboratório de veterinária.

6.7.2. Programa e projetos futuros
No Plano Estratégico para a Investigação no INIDA, destacam-se os seguintes projetos, que visam
responder aos desafios da investigação e desenvolvimento agrário:
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 Investigação a plicada no setor agropecuário e melhoramento de variedades vegetais e
animais adaptados;
 Apoio operacional para execução da investigação aplicada no campo;
 Investigação aplicada e avaliação da rentabilidade agro-económica da produção
agropecuária;
 Valorização das zonas áridas e semi-áridas e massificação da produção forrageira.

6.7.3. profissionais do INIDA, vinculados às áreas de investigação
Atualmente o INIDA tem 205 funcionários, dos quais 27 investigadores (incluindo 1 técnico
superior com licença de longa duração), afetos ao Departamento de Investigação.

6.7.4. Quadro 8 – Profissionais da área técnica dos departamentos sob a Direção de
Investigação
Pessoal técnico dos Departamentos sob a Direção de Investigação
Dep. Agricultura
Sivicultura e Pecuária

Dep. Ciências do
Ambiente

Dep. Agroeconomia e
Sociologia Rural

Grau Académico
Nº
Pessoal

%
investigação

Nº
Pessoal

%
investigação

Nº
Pessoal

%
investigação

Total
pessoal
tecnico na
investigação

Doutor

0

0

3

3 (100 %)

0

0

3

Mestre

7

7 (100 %)

7

7 (100 %)

1

1 (100 %)

15

Licenciatura

3

3 (100 %)

4

4 (100 %)

2

2 (100 %)

9

10

10 (100 %)

14

14 (100 %)

3

3 (100 %)

TOTAL

27

TOTAL DE FUNCIONARIOS DO INIDA

205

% DE PESSOAL DO INIDA QUE SE DEDICA À INVESTIGAÇÃO

13%

Da análise do quadro 8, verifica-se que existe um total de 27 colaboradores, sendo 3 com grau
de Doutores, 15 com grau de Mestres e 9 com grau de Licenciados. Todos se dedicam às
atividades de investigação, o que representa um 13 % do total dos funcionários do INIDA, uma
fração bastante reduzida.
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6.8. INSP – Instituto Nacional de Saúde Pública
O Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), tem por missão promover a investigação, produzir
informação científica e disseminar conhecimentos na área da saúde em Cabo Verde.

6.8.1. Laboratórios / Infraestruturas de apoio à investigação
Para a realização das atividades laboratoriais que suportam os resultados da investigação, o
instituto tem recorrido aos laboratórios externos, nacionais e estrangeiros, levando em conta
que ainda não dispõem de unidades laboratoriais para esse fim.

6.8.2. Atividades em curso vinculadas à investigação
O INSP tem definido o que considera como áreas prioritárias para incentivar a investigação no
domínio da saúde pública.
Com efeito, esta Instituição já criou núcleos/grupos técnicos para determinadas linhas e
vertentes de investigação, composto por potenciais investigadores com vinculação ao Ministério
da Saúde, das Universidades e de outras instituições com interesse em matéria de investigação
na saúde pública.
De salientar, que o INSP tem registado progressos, designadamente, nos projetos relacionados
com as doenças transmissíveis e não transmissíveis, realçando a investigação levada a cabo
sobre as doenças tropicais, a monitorização de Aedes aegypti na Cidade da Praia, em parceria e
colaboração com o Grupo de Investigação em Doenças Tropicais da Universidade Jean Piaget e
o observatório da saúde pública em Cabo Verde, criado recentemente.
Porém, há uma necessidade prioritária e aparente para a criação de incentivos, com vista a
reforçar e perenizar a investigação nas áreas e vertentes definidas pelo INSP, no sentido de se
aproveitar melhor as potencialidades em termos de recursos humanos, recursos técnicos e
tecnológicos existentes no país, de forma a responder aos desafios da investigação no domínio
da saúde pública em Cabo Verde.

6.8.3. Outros projetos futuros
Para além do desafio de continuar e potencializar as atividades e iniciativas de investigação em
curso, supramencionadas, o INSP tem em perspetiva um projeto para instalação de um
laboratório de referência nacional, que será composto por unidades laboratoriais em várias
áreas da saúde, sendo que o laboratório para análises das águas e o laboratório de virologia
afiguram-se como prioridades a curto e medio prazo, já definidos pelo INSP.
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6.8.4. profissionais do INSP, vinculados às áreas de investigação
Importante referir, que mesmo sendo recém-criado o INSP, ainda possui um número limitado
de técnicos que se dedicam às atividades de investigação, portanto a instituição deve apostar
na criação de núcleos técnicos que integram potenciais investigadores de várias instituições na
perspetiva de promover a investigação em rede, aproveitando os recursos humanos disponíveis
no país.
Do total dos colaboradores do INSP, destacam-se vários profissionais da área operacional com
grandes potencialidades para se dedicarem às atividades de investigação, porém, apenas 1 (um)
grupo se dedica às atividades de investigação.

6.9. CERMI – Centro de Energia Renováveis e Manutenção Industrial
O CERMI dispõe de excelentes infraestruturas, com equipamentos modernos e possui um
conjunto de unidades laboratoriais para aulas práticas e que reúnem todas as condições técnicas
para potenciar a investigação, a inovação e o desenvolvimento das energias renováveis no país
e na região da CEDEAO.

6.9.1. Infraestruturas de apoio à investigação
De entre as instalações do CERMI, as unidades laboratoriais/oficinas afiguram-se com grandes
potencialidades para apoiar as atividades de investigação no domínio das energias renováveis e
desenvolvimento de operações unitárias e inovadoras em várias áreas técnicas, com destaque
e suporte técnico-operacional das seguintes oficinas e unidades laboratoriais:








Mecânica;
Soldadura;
Automação;
Energia Eólica;
Frio e Climatização;
Energia Fotovoltaica;
Energia Solar Térmica e Água.

6.9.2. Projetos em curso e em perspetiva
Merecem ser destacados, os seguintes projetos ligados à investigação aplicada:
 Projeto de Eficiência Energética em equipamentos e edifícios;
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 Projeto solar térmico - promoção de utilização de aquecedores solares nos edifícios cooperação com Centro de Competência de Luxemburgo;
 Projeto de dessalinização de água utilizando energia solar, destinado à agricultura;
 Instalação de um Laboratório de metrologia, parceria com o IGQPI - criar um laboratório
para verificação e calibração de contadores de energia elétrico e apoiar/colaborar com
o IGQPI no campo da metrologia científica e legal;
 Aquisição de Novos equipamentos para o reforço na área das telecomunicações (UNICV
poderá aproveitar a parceria neste domínio, pois, tem carência de aparelhos e
equipamentos de telecomunicações nos seus laboratórios).

6.9.3. Profissionais do CERMI, vinculados às áreas de investigação
O CERMI dispõe de um quadro técnico com experiência e com competência nas respetivas áreas,
disponíveis para impulsionar a investigação nas áreas de atuação do CERMI.
De referir a existência de um número limitado de potenciais investigadores, pelo que ressalta o
desafio para o reforço dos técnicos especializados, em determinadas vertentes de investigação
nas áreas das energias renováveis, na investigação metrológica e no desenvolvimento industrial.

6.9.4. Quadro 9 – Profissionais do CERMI com maiores potencialidades para realizar
atividades de investigação
Grau académico

Docentes

Doutor
Mestre
Licenciatura
Total

1
1
3
5

Sendo uma instituição criada recentemente, há cerca de três anos, maioria dos seus
profissionais, ainda não se dedicam às atividades de investigação, porém, considerando a
experiência adquirida, e pela cooperação em curso com as Universidades e com o Centro de
Competência de Luxemburgo e outras parcerias e cooperações, pode-se considerar que existem
condições a nível dos recursos humanos para iniciarem atividades de investigação, se forem
criadas condições de apoios e incentivos financeiros para este propósito.
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6.10. IGQPI – Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual
O IGQPI - Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual, é um organismo público
da administração indireta do Estado, responsável pela gestão do Sistema Nacional da Qualidade
de Cabo Verde e do Sistema Nacional de Proteção da Propriedade Intelectual.
No âmbito das suas atribuições promove de forma direta ou indireta, atividades de investigação
em várias areas.
Pelo importante desempenho do IGQPI no contexto de investigação científica e o papel
significativo na incentivação dos investigadores para o registo das marcas dos produtos criados,
bem como o direito a uma patente dos resultados das investigações e inovações, pode-se realçar
o seguinte:
 No Campo da metrologia, o desafio a curto e médio prazos, prende-se no sentido de se
criar incentivos para, junto com as Universidades e determinadas empresas com
interesse em matéria, criar um núcleo técnico para realizar, em rede, atividades de
investigação metrológica capaz de apoiar as empresas, que dependem da investigação
metrológica para desenvolverem actividades de investigação aplicada nas diferentes
áreas da engenharia;
 O IGQPI tem refletido sobre o desafio da instalação e manutenção de um laboratório
de metrologia científica em Cabo Verde, que sirvirá as empresas como suporte às
atividades de investigação na área da metrologia;
 Destaca-se, ainda, a sua importancia na promoção de atividades vinculadas à qualidade
e na sensibilização dos autores para a proteção da propriedade intelectual.
Para dar respostas a esse desiderato, será necessário a nível dos recursos humanos, o reforço
na capacitação, formação e especialização dos profissionais, focado em diferentes domínios de
atuação, levando em conta a escassez, no país, de especialistas nessa área.

6.11. LEC-EPE - Laboratório de Engenharia Civil
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O LEC-EPE é uma referência nacional no setor da construção civil, que tem no seu âmbito de
atuação a investigação do setor. Especificamente no campo da investigação o LEC já tem o seu
Plano de Investigação para o horizonte de 2020 e tem evoluído no sentido da sua
implementação efetiva.
O Laboratório está na fase de implementação dos requisitos da norma ISO 17025, tendo já
métodos de ensaios laboratoriais tecnicamente validados, pelo que poderá optar proximamente
para o processo de acreditação de acordo com a norma referida.

6.11.1. Laboratórios / Infraestruturas / Equipamentos
Relativamente às infraestruturas que podem apoiar na investigação, o LEC dispõe de unidades
laboratoriais de química, física, solos, betão de cimento prefabricados e cerâmicos, e unidade
de agregados e misturas betuminosas.
Em termos de equipamentos existentes é importante realçar, que tem respondido
satisfatoriamente às necessidades do mercado, porém, existe uma aparente necessidade no
financiamento para adquirir novos equipamentos específicos, com o propósito de servirem no
apoio à investigação no setor da construção civil em Cabo Verde.

6.11.2. Projetos em perspetivas
 Valorização da “Sala Museu – Exposição Permanente”, cujo espolio destina-se também
aos investigadores e estudantes;
 Estudo das águas no uso da Construção Civil.

6.11.3. Profissionais do LEC, vinculados às áreas de investigação
Em relação aos recursos humanos, existem experiência, capacidades e competências, que
realizam as suas atividades diárias em vários domínios em que opera o LEC, e estão aptos para
porem em prática o plano de investigação do LEC-EPE.
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6.11.4. Quadro 10 – Profissionais do LEC que podem apoiar nas atividades de
investigação
Grau académico

Quantidade

Quantos que atualmente
fazem a investigação

Doutor
Mestre
Licenciado
Técnico Médio

1
3
2
11

1 (100 %)
0
0
0

Atualmente o LEC possui 17 profissionais da área técnica, com potencialidades para se
enveredar para a investigação na área da construção civil, sendo 1 com grau de Doutor, 3 com
grau de Mestres, 2 com grau de Licenciados e os restantes, com graus de técnicos profissionais
ao nível médio.
Havendo incentivos, os recursos humanos poderão ser reforçados de modo a conciliar as
atividades de rotina com a investigação, e assim, poderem apoiar e responder cabalmente aos
desafios futuros da investigação no setor da construção civil, em geral.

6.12. INPHARMA / INLAB
Primeiro e, até o momento, o único laboratório de análises acreditado de acordo com a Norma
ISO 17025, no país. O laboratório está acreditado para recolha de amostras, realização de
ensaios físico-químicos e microbiológicos para aguas, medicamentos e alimentos, com base em
métodos e procedimentos padronizados, devidamente validados e auditados.
Desde a sua acreditação em finais de 2008, o laboratório tem sido auditado todos os anos por
auditores internos e auditores externos independentes da bolsa de auditores do IPAC.

6.12.1. Infraestruturas
As suas instalações e ambiente são modernas e adequadas para a realização de ensaios em
segurança e com garantia dos resultados.

6.12.2. Equipamentos
Em relação aos equipamentos, o INLAB dispõe de aparelhos modernos, devidamente calibrados,
verificados, geridos e auditados de acordo com os requisitos técnicos da Norma ISO 17025. É de se
destacar a existência de aparelhos mantidos em bom estado de conservação, nomeadamente,
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espetrofotómetro de absorção molecular, aparelho de infravermelho (IV), de Cromatografia Líquida
de Alta Eficiência (HPLC), entre outros.

6.12.3. Recursos Humanos Qualificados
Também dispõe de recursos humanos qualificados, com experiencia e competência reconhecida,
que se dedicam à realização de ensaios para satisfazerem a demanda dos seus clientes. Entretanto,
caso haja incentivos para atender aos desafios da investigação no domínio das ciências, será
necessário o reforço na qualificação dos recursos humanos, bem como a sua especialização e
capacitação em determinados domínios específicos.

6.13. LABCAL - Laboratório de Calibrações e Ensaios
Único laboratório de calibrações e ensaios metrológicos em Cabo Verde, acreditado pelo
IPAC, de acordo com a Norma ISO 17025. Para além de ensaios e calibrações dos
equipamentos, o laboratório também faz as verificações metrológicas, no âmbito da
metrologia legal, uma competência delegada pelo IGQPI, instituição competente em matéria.

6.13.1. Infraestruturas
As suas instalações são adequadas para a realização de ensaios em segurança e com
garantia nos resultados obtidos.

6.13.2. Equipamentos
Os seus equipamentos, são calibrados, verificados, geridos e auditados de acordo com os
requisitos técnicos da Norma ISO 17025, pelo que dispõem de condições para vir a
satisfazer a demanda do mercado na perspetiva de apoiar às atividades de investigação nas
áreas técnicas.

6.13.3. Recursos Humanos Qualificados
Dispõe de recursos humanos qualificados, com experiência e competência reconhecida de
acordo com os requisitos da norma ISO 17025.
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6.14. INMG – Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica
O INMG é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, com a sua sede
na ilha do Sal e as delegações nas ilhas de Santiago e São Vicente, com atribuições de
investigação nas areas da meteorologia e geofísica.
O instituto destaca-se a nivel nacional, pelos ganhos conseguidos na monitorização das
condições climatéricas conducentes à uma resposta eficiente à empresa ASA, sobre o estado do
tempo.
De realçar ainda, o papel que tem tido relativamente à informação sobre a previsão das chuvas
anuais, pelo que de forma diretamente ou indiretamente, tem apoiado na agricultura atraves
das previsões meteorológicas que são comunicadas pelos serviços do instituto.

6.14.1. Infraestruturas / Centros de apoio à investigação
O Instituto tem Centros de Medição e Monitorização da Atmosfera, que estão apetrechados
com equipamentos modernos para a vigilância e monitorização atmosférica, nomeadamente,
os Equipamentos de Meteorologia para Medição Automatica (EMA) e equipamento para a
monitorização da qualidade do ar, que envia informações de forma automática sobre as
diferentes camadas do ar que vai atravessando.
Importante realçar, que os equipamentos do instituto cumprem os requisitos da Organização
Mundial de Metereologia (OMM), da Organização Internacional da Aviacão Civil (ICAO) e da
Organização Marítima Internacional (IMO), pelo que, podem servir e bem para apoiar as
atividades de investigação nas áreas de meteorologia e geofísica.

6.14.2. Projetos em perspetiva
O INMG pretende adquerir novos Equipamentos de Medição Automática (EMA) para o reforçar
o Centro de Meteorologia Automática (CMA) e introduzir melhorias no controlo e monitorização
dos indicadores da atmosfera e geofísica;
Instalação em curso de um centro de investigação – CIICLA-Cabo Verde, cujo objetivo
fundamental é estimular a investigação aplicada no campo das geociências ambientais nos
países da CPLP e da África, o que permitirá desenvolver modelos de monitorização do clima em
cabo Verde, com o apoio do centro de Brasil CPETEC. O CIICLAA vai ter a sua sede nas
instalações da UNICV e um Pólo sediado nas instalações do INMG. (CIICLA - Centro Internacional
de Investigação Climática e Aplicações para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) e África);
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Projeto de monitorização de outros parametros indicadores da qualidade do ar, podendo ser
em cooperaçaão com as Universidades e laboratórios de análises de reconhecida competencia,
existentes no país;
Está em análise com a Uni-CV uma proposta de protocolo enquadrado no âmbito do CICLLA,
para potenciar as atividades de investigação.

6.14.3. Recursos Humanos Qualificados
Embora os seus profissionais não se dedicam à investigação, os mesmos possuem uma ampla
experiência na area técnica e operacional, e, pelos trabalhos que têm realizado no país e em
cooperação com outros países, pode-se considerar que estão em condições para realizar e
colaborar em atividades de investigação, desde que haja incentivos com essa finalidade.
Atualmente o INMG possui 110 colaboradores, dos quais 37 são da area técnica/operacional.

6.15. AGROCOOP CHÃ - Cooperativa de transformação dos Produtos Agropecuários de
Chã das Caldeiras
A Cooperativa dedica-se fundamentalmente à plantação da vinha, produção e comercialização
do vinho, sendo um dos vinhos da ilha do Fogo, com qualidade reconhecido a nível mundial.

6.15.1. Instalações / Infraestruturas de apoio à investigação
A Cooperativa tem uma adega provisória neste momento e está em construção uma nova adega
que reunirá todas as condições técnicas para a produção do vinho.
A nível de instalações para análise e controlo da qualidade, possui um laboratório para as
análises de primeira abordagem, designadamente as análises qualitativas, com recurso a kits de
análise rápida, sendo que os demais parâmetros são analisados em laboratórios externos, por
exemplo, no quadro da cooperação com as Canárias (Cabildo Insular do Tenerife).

6.15.2. Projetos em Perspetivas
Tem em perspetiva a formação de enólogos, que poderá ser no quadro da cooperação em curso
com as Canarias, com vista a reforçar a capacidade técnica endógena e reduzir a dependência
de especialistas externos;
A nova adega em construção perspetiva, também, uma melhor instalação laboratorial, o que irá
criar melhores condições para apoiar na realização de atividades de investigação nessa área;
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Ambicionam obter o selo da qualidade, um fator diferenciador e via para aumentar a
rentabilidade da cooperativa;
Por ser um produto genuíno da ilha do Fogo, ambicionam, para breve, a certificação pelas
autoridades competentes, como sendo um vinho de Denominação de Origem
Protegida/Controlada, ou seja, um produto único pelas especificidades da matéria-prima que
lhe deu origem;
Para o processo de melhoria continua e desenvolvimento de novos produtos, importa criar
incentivos para as atividades de investigação nessa área, apostando na formação e
especialização de técnicos, reforçar a cooperação com as universidades nacionais, e
gradualmente desenvolver centros de investigação para aproveitar melhor as potencialidades
de desenvolvimento nesse domínio.
De referir que a cooperativa tem tido alguns obstáculos relacionados com as questões logísticas
subjacentes ao desalfandegamento das embalagens e materiais auxiliares para a produção e
engarrafamento do vinho, e de uma forma geral, os constrangimentos com a logística sobre tudo
na distribuição e exportação.

6.15.3. Recursos Humanos Qualificados
Em termos de recursos humanos, a cooperativa é composta por mais de 122 membros,
enquanto a adega funciona com 8 trabalhadores, que já têm uma boa experiência nos processos
de produção do vinho.
Contudo, depara-se com a carência de técnicos enólogos e especialistas de outras áreas
específicas, dependendo assim, quase que exclusivamente de especialistas estrangeiros, no
âmbito da cooperação. Não há nenhum técnico que se dedica à investigação atualmente.

6.16. Cooperativa de Adega Monte Barro - Vinho Maria Chaves
A Cooperativa dedica-se à plantação da vinha, produção e comercialização de uma variedade de
marcas vinho, com reconhecimento e qualidade nacional e internacional.

6.16.1. Instalações / Infraestruturas de apoio à investigação
Em relação às instalações a cooperativa tem uma adega cujas infraestruturas são boas e
adequadas para a realização de atividades de investigação e inovação nas áreas relacionadas
com a produção do vinho na ilha do Fogo.
Especificamente no que concerne ao laboratório para análises da qualidade - enquanto suporte
para investigação -, a referida cooperativa dispõe de um laboratório para as análises de primeira
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abordagem e alguns parâmetros menos complexos, sendo que outros parâmetros quantitativos
são analisados em laboratórios externos, no quadro da cooperação que tem com Itália.
A Cooperativa também tem tido alguns constrangimentos, nomeadamente, relacionados com a
logística no desalfandegamento dos produtos e sobre tudo com a falta de água para a rega dos
cultivos de vinha.

6.16.2. Projetos em Perspetivas
Tem em perspetiva a formação de técnicos especialistas em enologia para o reforço de
competências locais;
Está em curso o processo de certificação pelas autoridades competentes, como um produto
genuíno do Fogo, tendo em conta as peculiaridades da matéria – prima.
Para o processo de melhoria continua, inovação e desenvolvimento de novos produtos, importa
criar incentivos para as atividades de investigação nessa área, apostando na formação e
especialização de técnicos, reforçar a cooperação com as universidades nacionais, e
gradualmente desenvolver centros de investigação para aproveitar melhor as potencialidades
de desenvolvimento nesse domínio.

6.16.3. Recursos Humanos Qualificados
Em relação ao pessoal constata-se uma aparente necessidade para o seu reforço com técnicos
enólogos e outros especialistas visando responder aos desafios futuros da investigação.

6.17. SUIFOGO Lda., Sociedade Agropecuária de Produção e Distribuição Alimentar
A SUIFOGO é uma empresa sediada na ilha do Fogo que opera na área da produção e
transformação de produtos agropecuários, nomeadamente, carnes frescos e congelados,
enchidos, queijos e requeijão.
Em termos de infraestruturas, a empresa dispõe de uma fábrica com os equipamentos
necessários para a produção, conservação e distribuição dos seus produtos.
Neste momento a fábrica opera com 8 funcionários, todavia, há uma aparente necessidade de
reforço do pessoal visando responder, também, aos desafios da investigação e maior
penetração no mercado hoteleiro.
No concernente ao controlo da qualidade a empresa está em fase de aquisição de novos
equipamentos e materiais para apetrechar o seu laboratório, com o financiamento e assistência
técnica da ONUDI, no âmbito da cooperação em curso.
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Para potencializar a investigação e tirar maior proveito para economia local, torna-se relevante
a cooperação com as universidades, outras instituições nacionais e centros de investigação com
experiência e expertise em áreas de interesse da empresa.
De salientar que a SUIFOGO integra a Associação para o Agrupamento Competitivo do Fogo,
criada com o apoio técnico e financeiro da ONUDI, tendo como propósito criar as condições para
melhorar a qualidade do queijo de cabra do fogo e ampliar a sua penetração no mercado
hoteleiro.

6.17.1. Projetos em Perspetiva
Promover projetos em parceria com universidades, instituições nacionais e ONG’s, no sentido
de se introduzir melhoria continua, investigar, inovar e agregar mais valor os seus produtos,
nomeadamente, ao queijo, alinhado com os objetivos da Associação para o Agrupamento
Competitivo do Fogo, recém-criado.
Há uma necessidade aparente de se evoluir para um centro de investigação para apoiar as
atividades de investigação ligada as cooperativas do queijo na ilha do Fogo, aproveitando as
infraestruturas e os recursos humanos e tecnicos existentes na ilha.

6.18. Cooperativa de Produtos da Agricultura e Pecuária de Cutelo Capado
A Cooperativa de Produtos de Agricultura e Pecuária de Cutelo Capado é uma empresa sediada
na ilha do Fogo que atua no setor da transformação de produtos agrícolas e pecuária.
A empresa dispõe de uma fábrica com os equipamentos para a produção, conservação e
distribuição dos seus produtos, pese embora alguma carência de novos equipamentos para dar
respostas aos atuais desafios deste setor.
Atualmente a fábrica opera com 4 colaboradores, pelo que, para fazer face aos desafios da
investigação nessa área, torna-se necessário reforçar as competências do seu quadro de pessoal,
e sobre tudo tendo em perspetiva penetrar no mercado hoteleiro, nomeadamente na ilha do
Sal.
No quadro da cooperação com a ONUDI, a referida fábrica será apetrechada com novos
equipamentos e materiais de laboratório, o que constitui um incentivo para potenciar a
investigação nesse domínio, contando com a futura cooperação das universidades, das
instituições nacionais e dos centros de investigação com experiência nesse setor.
De real çar que a Cooperativa de Produtos de Agricultura e Pecuária de Cutelo Capado também
integra a Associação para o Agrupamento Competitivo do Fogo, criada com o apoio técnico e
financeiro da ONUDI, tendo como propósito criar as condições para melhorar a qualidade do
queijo de cabra do fogo e ampliar a sua penetração no mercado hoteleiro.
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6.18.1. Projetos em Perspetiva
Promover projetos em parceria com universidades, instituições nacionais e ONG’s, no sentido
de se introduzir melhorias continuamente, investigar, inovar e agregar mais valor os seus
produtos, nomeadamente, ao queijo Fogo, alinhado com os objetivos da Associação para o
Agrupamento Competitivo do Fogo, recém-criado.
Há uma necessidade aparente de se evoluir para um centro de investigação para apoiar as
atividades de investigação ligada as cooperativas do queijo na ilha do Fogo, aproveitando as
infraestruturas, os recursos humanos e tecnicos existentes na ilha.

6.19. INDP – Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas
O INDP é um organismo público da administração indireta do Estado, responsável pela
investigação haliêutica e oceanográfica e pela promoção do desenvolvimento das pescas,
através de disseminação de conhecimentos científicos e tecnológicos. Tem a sua sede em
Mindelo.
O Instituto tem um departamento específico que se dedica à investigação aplicada no domínio
da pesca e recentemente foi inaugurado um centro de pesquisas oceanográficas, denominado
Centro Oceanográfico do Mindelo (OSCM - siglas em inglês), para o reforço da investigação
oceanográfica em Cabo Verde e ser um prestador de serviços a nível internacional, conducentes
à uma investigação de excelência no Oceano Atlântico, em geral.
De realçar que o INDP já tem o seu Plano Estratégico de Investigação elaborado, encontrandose em fase de socialização com as partes interessadas.

6.19.1. Infraestruturas de apoio à investigação - Laboratório de análises
O INDP dispõe de um laboratório de suporte à investigação pesqueira, com equipamentos e
materiais que respondam minimamente aos objetivos da investigação aplicada nesse domínio.
Porém, há uma aparente necessidade para a modernização do referido laboratório, o que
representaria um incentivo para o reforço da investigação haliêutica em Cabo Verde. Ainda,
dispõe de um Navio Específico para a investigação.

6.20.

OSCM - Centro Oceanográfico do Mindelo

O OSCM surge com excelentes instalações e ambiente de trabalho e cria condições para relançar
os investigadores cabo-verdianos para uma investigação de excelência e em rede
nomeadamente, com os investigadores de Alemanha, Islândia, Portugal, Espanha, França e a
nível da nossa sub-região. O OSCM dispõe das seguintes infraestruturas de suporte à
investigação:
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Uma sala de conferências/videoconferência bem apetrechada;
Oficina de Mecânica;
Oficina de Eletricidade;
Oficina de produção de azoto líquido (100 L/d)
Oficina/Observatório Oceanográfico;
Laboratório de amostragem;
Laboratório de Oceanografia Química; e
Navio específico para a investigação;

6.20.1. Projetos em curso e em perspetiva
1. Investigação para a Estação Marinha de Aquacultura;
2. Investigação e Desenvolvimento da Aquacultura;
3. Cultivos de Animais Marinhos;
4. Desenvolvimento da Mari-cultura em Cabo Verde;
5. Projeto de instalação de uma maternidade para espécies marinha;
6. Modernização da Pesca de Pequena Escala Económica (Inclui, estudos, Frota, Pequenas
Infraestruturas com energias renováveis);
10. Otimização da Plataforma de Investigação Oceanográfica de Cabo Verde (que incluiria a
satisfação das necessidades incrementais do Ocean Science Center Mindelo (OSCM) com:
substituição do Navio Oceanográfico, Cais de apoio ao Centro Oceanográfico e Grua para Porto
de Água Profundas);
12. Reestruturação do Sistemas das Estatísticas das Pescas;
13. Prospeção e Valorização de Novos Recursos (pepino do mar, camarões, seláceos) de
profundidade;
14. Prospeção de Novos Bancos de Pescas;
15. Monitoramento de montanhismo e oceanografia costeira;
16. Introdução de novas tecnologias de pesca nas comunidades piscatórias;
17. Monitorização, recolha e análise de dados oceanográficos com vista a entender a flutuação,
sazonal e anormal, na distribuição da cavala preta em Cabo Verde;
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18. Avaliação de Stock das Principais Espécies Alvos de Pesca;
19. Estudo da Cadeia de Valores das Pescas;
20. Estudo Relativo à Exploração de Holotúrias em Cabo Verde;
21. Estudo de Avaliação da Contribuição da Pesca na Segurança Alimentar;
22. Estudo de Atividades Alternativas as Pescas Geradoras de Rendimentos;
23. Estudos de Biologias dos Recursos Pesqueiros;

6.21. LOPP – Laboratório Oficial dos Produtos das Pescas
É o laboratório oficial para análises e controlo de qualidade do pescado em Cabo Verde, sito em
Mindelo, afeto ao Ministério da Economia Marítima. O Laboratório tem grandes potencialidades
para realização de análises físico-químicas e microbiológicas do pescado, géneros alimentícios,
de uma forma geral, e águas.
Encontra-se, atualmente, em fase de instalação de alguns equipamentos importantes para o
funcionamento eficiente do laboratório e na validação de procedimentos com vista à sua
acreditação de acordo com os requisitos da Norma ISO 17025, considerado, por ventura, o maior
desafio que tem pela frente nos próximos anos.

6.21.1. Infraestruturas
O Laboratório possui infraestruturas modernas e com um ambiente adequado para a realização de
ensaios em segurança, alinhado com as exigências das melhores práticas de segurança, aceites a
nível internacional.

6.21.2. Equipamentos
De referir que no LOPP encontram-se aparelhos modernos que estão sendo instalados, para de
seguida serem calibrados e postos em funcionamento, nomeadamente, o espetrofotómetro de
absorção molecular (EAM), o equipamento de Cromatografia Gasosa (GC), o de Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência (HPLC) e estufas para diferentes gamas de trabalho, que aparentam ser de
boa precisão e exatidão, de acordo com os dados técnicos.
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Possui os equipamentos menos complexos já instalados, em funcionamento e com um plano
indicativo para sua calibração e manutenção. O Laboratório usa Kits para a realização de análises
rápidas qualitativas in loco.
Para fazer face aos desafios futuros da investigação e vir a responder às necessidades dos
investigadores privados, das instituições académicas e não académicas que se dedicam à
investigação, torna-se ainda mais evidente a necessidade de se incentivar e capacitar técnicos para
o devido funcionamento e manutenção dos equipamentos, de forma a garantir a fiabilidade dos
resultados de análises que servirão de suporte à investigação.
Em função da demanda e da necessidade de novas parcerias e aproveitamento de sinergias será
necessário investimento em alguns equipamentos específicos.

6.21.3 Recursos Humanos Qualificados
Tem 3 técnicos, com formação superior, para responder as necessidades do laboratório, pelo que,
revela-se necessário o reforço do pessoal, a sua capacitação e especialização em domínios
específicos, para que o laboratório possa, efetivamente, servir de suporte às atividades de
investigação e responder a demanda da ilha de São Vicente, e em alguns casos, de toda região norte
do país.

6.22. Centro de Controlo de Qualidade de Afonso Martinho, Santo Antão
O Centro situa-se na localidade de Afonso Martinho, em Ribeira Grande de santo Antão,
acoplado ao Centro de Formação Profissional em Transformação Alimentar da referida
localidade.
O centro possui um Laboratório para controlo de qualidade dos alimentos e águas através de
análises físico-químicas e microbiológicas e, aparentemente, tem grande potencial para se
especializar em controlo de qualidade da Aguardente de cana-de-açúcar, se forem criados
condições e incentivos neste sentido.
O Laboratório vem validando alguns procedimentos técnicos, estribado nos equipamentos e
condições existentes, e tem em perspetiva para os próximos anos um enorme desafio que é a
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acreditação dos ensaios, de acordo com os requisitos da Norma ISO 17025. Nesta perspetiva o
laboratório poderá vir a desempenhar um papel mais relevante e dará, certamente, um grande
contributo para a investigação.

6.22.1. Infraestruturas
O Laboratório possui infraestruturas e ambiente de trabalho que se adequam à realização de
análises em segurança e com garantia de qualidade, podendo servir de apoio às atividades de
investigação.

6.22.2. Equipamentos
O Laboratório dispõe de alguns equipamentos importantes para análises, nomeadamente, estufas,
potenciómetros e Kits para análises de primeira abordagem. Está em processo de aquisição do

equipamento de Cromatografia Gasosa (GC), considerado relevante para poder responder a
demanda atual e as necessidades dos seus clientes.

6.22.3. Recursos Humanos Qualificados
No Laboratório trabalham apenas 2 (dois) técnicos com grau de mestrado e de licenciatura
respetivamente, sendo evidente a necessidade para o reforço dos recursos humanos, a sua
capacitação e especialização, designadamente nas análises da aguardente de cana-de-açúcar, capaz
de vir a responder, por ventura, a demanda a nível nacional e servir de suporte à investigação
aplicada na produção da aguardente de cana-de-açúcar, caso haja incentivo neste sentido.

7. Conclusões
1. As IES possuem laboratórios para aulas práticas, com instalações que se adequam à
política de investigação no domínio das ciências, porém, necessitariam de importantes
investimentos na especialização dos recursos humanos (para laboratório) e nos
equipamentos para servir de suporte à investigação que se pretende;
2. De entre os laboratórios das IES, o de biologia molecular da UNI-CV e o de entomologia
da Universidade Jean Piaget se apresentam, atualmente, com boas condições para
apoiar a investigação, pese embora algumas necessidades de melhoria identificadas;
3. Constatata-se que na maioria das IES, há uma baixa percentagem de investigadores;

Página 42 de 45

Relatório Final sobre o Mapeamento das Unidades de Investigação e respetivas agendas de investigação no
domínio das Ciências Exatas, nas ilhas do Fogo, de Santiago, do Sal, de São Vicente e de Santo Antão
______________________________________________________________________________________________

4.

Reduzido número de estudantes universitários que se enveredam para a investigação
ligada às ciências exatas;

5. Os laboratórios privados LABCAL e o INLAB, são infraestruturas com boas condições
físicas, ambientais e de segurança, com equipamentos e recursos humanos capacitados,
que podem servir de apoio à investigação das ciências exatas em Cabo Verde;
6. O LEC-EPE é uma infraestrutura com boas condições e dispõem de capacidade e
competências para continuar a apoiar na investigação;
7. Pese embora o INIDA dispõe de importantes infraestruturas e laboratórios, apenas 13
(treze) % do seu pessoal dedica à investigação;
8. Na area da saúde pública, destacam-se importantes iniciativas de investigação em curso,
baseadas no aproveitamento de sinergias de potenciais investigadores existentes no
país;
9. O CERMI destaca-se pelas suas potencialidades a nivel das infraestruturas, instalações
e equipamentos, porém, essas potencialidades são pouco aproveitadas num quadro de
parcerias e sinergias com as universidades, instituições do Estado, empresas e
investigadores particulares;
10. O INMG tem produzido dados e informações importantes decorrentes da monitorização
das condições climatéricas, do controlo da qualidade do ar, e ainda, relacionadas com
as chuvas anuais em Cabo Verde, pelo que, essas informações podem tratadas e servir
para relançar a investigação nesses dominios;
11. Na ilha do Fogo há uma aparente necessidade de se evoluir para um centro de
investigação capaz de apoiar as atividades de investigação ligada às cooperativas do
vinho e do queijo de cabra, aproveitando as infraestruturas e recursos existentes na ilha,
num quadro de parcerias com as universidades, ONG’s, instituições do Estado e
investigadores particulares;
12. O Centro Oceanográfico de Mindelo surge como um centro moderno e “inteligente”
para pesquisas, um prestador de serviços por excelência, com grandes potencialidades
e perspetivas para uma investigação de excelência, em rede, e projetar Cabo Verde além
fronteiras;
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13. O Departamento de Investigação Haliêutica do INDP dispõe de capacidades e
competências para relançar uma investigação de excelência, porém carece de recursos
para tal;
14. O LOPP é uma infraestrutura moderna, com boas condições físicas e de segurança, com
equipamentos modernos, porém, há uma aparente necessidade para o reforço dos
recursos humanos e a sua capacitação.
15. O Laboratório de Controlo de Qualidade de Afonso Martinho figura-se com grandes
potencialidades para servir de suporte à investigação, designadamente na otimização
da produção da aguardente de cana-de-açúcar, contudo, revela-se uma aparente
necessidade para o reforço e capacitação dos recursos humanos, assim como,
importantes investimentos em equipamentos;
16. É uma opinião generalizada e unânime que há pouco incentivo para a investigação
relacionada com as ciências exatas em Cabo Verde, seja investigação académica ou não.

8. Recomendações
1. Recomenda-se, urgentemente, criar condições e promover incentivos para a
investigação das ciências exatas em Cabo Verde, assente numa política de investigação
com visão a médio e longo prazos;
2. Sugere-se que as IES, InAI, empresas e investigadores particulares se esforcem para
dotar uma estratégia de parceria e conetividade, capaz de aproveitar melhor as
infraestruturas, equipamentos e recursos humanos existentes, e por esta via
impulsionar a investigação conducente às soluções inteligentes e inovadoras para as
empresas;
3. Propõe-se criar uma plataforma de diálogo, concertação e partilha de experiências entre
os investigadores nacionais e estrangeiros aproveitando, nomeadamente, as novas
tecnologias;
4. Recomenda-se fazer estudos de viabilidade e criar incentivos para que os laboratórios
de controlo de qualidade trabalhem em sinergias, para que servissem de apoio aos
investigadores académicos e não académicos, e que pudessem especializar-se nas
seguintes matrizes de análises:
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 O Laboratório de Afonso Martinho especializar-se-ia em análises da aguardente de canade-açúcar e metais pesados em geral, para atender a demanda de todo o país (métodos
GC);
 O LOPP e o INLAB se especializariam em águas, alimentos, medicamentos, de entre
outros, de forma a responder as necessidades da região norte e sul do país,
respetivamente;
 O LEC continuaria a especializar-se nas áreas ligadas à engenharia civil para responder a
demanda a nível nacional;
5. Sem prejuízo para o normal funcionamento e melhoria contínua das condições dos
demais laboratórios (académicos e não académicos), referidos neste estudo.
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