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Enquadramento 

 

O presente relatório enquadra-se nos Termos de Referência (TdR) e do contrato celebrado 

entre o signatário e o Serviço do Ordenador Nacional do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento (SONFED), para a prestação de um serviço de consultoria, sobre a 

elaboração de uma proposta na alteração do quadro normativo vigente, adequado à nova 

dinâmica de investigação nas Instituições do Ensino Superior (IES) e nas Instituições de 

investigação não académicas (IInA), através da análise do quadro normativo da 

produtividade da ciência e tecnologia (C&T) em Cabo Verde.  

As tarefas a serem efetuadas são, basicamente, as seguintes:  

 Proceder a uma avaliação crítica do quadro normativo da produtividade da C&T 

em Cabo Verde, à luz da situação que prevalece em 2018; 

 Elaborar uma proposta de quadro normativo adequado à nova dinâmica de 

investigação nas IES e IInA.  

Metodologicamente, numa primeira etapa, procedeu-se com o levantamento exaustivo 

das legislações que enquadram a produção da ciência e da tecnologia nas instituições 

afins. Numa segunda etapa fez-se uma análise critica dos normativos coligidos de forma 

a identificar as suas potencialidades ou os eventuais constrangimentos inerentes e, por 

fim, atentou-se em avançar com algumas sugestões em matéria da produção legislativa, 

partindo quer das insuficiências identificadas nos normativos que até agora regem a 

produção cientifica e tecnológica nas instituições de investigação, quer também em leis 

gerais que podem, avulsamente, conter questões relacionadas com a ciência e a 

tecnologia. 
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No que diz respeito ao quadro normativo em vigor foram objeto de análise as principais 

legislações relacionadas com investigação científica e tecnológica em Cabo Verde, com 

enfoque nos seguintes diplomas legais: 

 Carta de Política para a Ciência; aprovado pela Resolução nº 47/2016, de 15 de 

abril; 

 Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE): lei nº. 103/II/90, de 29 de dezembro, 

com alterações introduzidas pela lei 113/V/99, de 18 de outubro e pelo Decreto-

Lei nº 2/2010, de 07 de maio;  

 Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES): Decreto-Lei n.º 

20/2012, de 19 de julho, alterado pelo DL 12/2015, de 24 de fevereiro; 

 Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES): Decreto-

lei nº 22/2012, de 07 de agosto; 

 Regime de acesso, ingresso, reingresso, mudança e transferência de curso no 

Ensino Superior: Decreto-lei nº 36/2014, de 23 de julho. 

  Estatutos das Instituições do Ensino Superior (IES), designadamente estatutos da 

Universidade de Cabo Verde, (Uni-CV) e estatutos da Universidade Jean Piaget 

de Cabo Verde, (Uni Piaget). 

  Estatutos das Instituições de Investigação não Académicas (IInA), 

designadamente, estatutos da INIDA, LAC, INDP. 

Da análise dos diplomas legais: 

Carta de Política para a Ciência: aprovado pela Resolução nº 47/2016, de 15 de abril. 

O Governo1 de Cabo Verde aprovou a Carta de Política para a Ciência, documento que 

traça as linhas orientadores para a ciência e tecnologia em Cabo Verde, cujos objetivos 

são os seguintes:  

o Ter um sistema de investigação científica alinhado com os objetivos de 

desenvolvimento de médio e longo prazos do país; 

o Adotar um quadro institucional e normativo adequado ao desenvolvimento da 

Ciência e da Tecnologia, ou seja, com mecanismos e instrumentos políticos 

                                                           
1 Da VIII legislatura 
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eficientes de governação, de alinhamento estratégico do setor da ciência com o de 

desenvolvimento económico e social, de financiamento, de divulgação e de 

absorção da investigação científica; 

o Dotar o país de capital humano com capacidade para o exercício de 

atividades de investigação científica, de docência em formação avançada, 

de desenvolvimento tecnológico e inovação; 

o Criar e otimizar a rede nacional de infraestruturas e investigação científica, 

de desenvolvimento tecnológico e de promoção da inovação, através de 

parcerias e consórcios entre IES, IInA e empresas; 

o Enraizar a sociedade cabo-verdiana numa cultura pré-científica com base 

nas atitudes de questionamento científico, de demonstração e debate, de 

experimentação e investigação, de inovação e de empreendedorismo, 

conhecedora dos objetivos de desenvolvimento do país e das suas 

especificidades, mas com a capacidade de se inserir ativamente em redes 

globais de conhecimento. 

De acordo com a referida Carta de Política para a Ciência o desenvolvimento de Cabo 

Verde tem que se basear na mobilização do conhecimento científico e tecnológico e na 

capacitação dos profissionais cabo-verdianos.  

Neste sentido, de acordo com o documento em análise, torna-se necessário desenvolver 

uma política coerente de Ciência & Tecnologia (C&T) como forma de ultrapassar os 

constrangimentos conjunturais existentes e “criar um sistema de Ciência e Tecnologia 

que seja o desejado suporte do desenvolvimento socioeconómico.” 

É igualmente necessário, nos termos da Carta de Política para a Ciência, enraizar na 

sociedade cabo-verdiana uma cultura pré-científica com base nas atitudes de 

questionamento científico, de demonstração e debate, de experimentação e investigação, 

de inovação e empreendedorismo, conhecedora dos objetivos de desenvolvimento do país 

e das suas especificidades, mas com a capacidade de se inserir ativamente em redes 

globais de conhecimento. 

Considera por isso que “é hoje imperioso fomentar o avanço do conhecimento científico 

e tecnológico em Cabo Verde e estimular a sua difusão e contribuição para a melhoria da 
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educação, da saúde e do ambiente e, de um modo geral, para a melhoria da qualidade de 

vida e do bem-estar da população no geral.” 

O documento reconhece a insuficiência em Cabo Verde da capacidade científica e 

tecnológica  

Nos termos da Carta de Política para a Ciência, a ciência e a inovação têm sido os motores 

de desenvolvimento em países com poucos recursos naturais, mas reconhece que em 

Cabo Verde a capacidade científica e de inovação ainda são insuficientes para exercer 

supletivamente essa força motriz. 

Menciona ainda algumas áreas que a investigação cientifica que deve ser assegurada e 

tida como prioridade de modo a que o produto dessa investigação possa estar ao serviço 

do desenvolvimento económico. 

De entre essas áreas, destacam-se a soberania e segurança alimentar, a saúde, a 

biodiversidade, o mar o e ambiente, a energia, as tecnologias de informação e 

comunicação, a arquitetura, a construção e urbanismo, as ciências sociais e humanas, etc.; 

A carta de política para a ciência é um documento recente – 2016 – que, de uma forma 

geral, identifica as áreas em que a investigação científica e tecnológica deve ser 

estimuladas e traça as linhas que devem nortear investigação científica em Cabo Verde. 

Contudo, não obstante, efetuar um bom mapeamento da realidade da produção cientifico 

e tecnológico, descura o inventário das infraestruturas existentes no domínio e não aponta 

sinais no sentido da operacionalização do governança da ciência de forma a que, num 

contesto de escassos recursos, possa ser recomendável a busca de sinergias entre atores e 

infraestruturas, bem como a conquista de redes internacionais. 

Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE): aprovada pela lei n.º 103/III/90, de 29 

de dezembro, com alterações introduzidas pela lei 113/V/99, de 18 de outubro e pelo 

Decreto-Lei nº 2/2010, de 07 de maio. 

 

Este diploma legal estabelece os princípios fundamentais da organização e 

funcionamento do sistema educativo. 
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Tendo em consideração que a LBSE institui o quadro geral do sistema educativo cabo-

verdiano definindo os objetivos, os princípios e a organização de cada um dos subsistemas 

de ensino, entendemos que as questões relacionadas com a investigação cientificam e 

tecnológica, que devem constar num diploma como este, estão espelhados nesta   nessa 

lei. 

A título meramente exemplificativo, este ato normativo dispõe, como um dos objetivos 

da política educativa, a promoção da investigação, da criatividade e da inovação com 

vista à elevação do nível de conhecimento e de qualificação dos cidadãos, enquanto 

fatores de desenvolvimento nacional; 

Estabelece, como tarefas fundamentais da escola e do processo educativo, o estreitamento 

das ligações do ensino e da aprendizagem com o trabalho, favorecendo a assimilação 

consciente dos conhecimentos científicos e tecnológicos necessários ao processo global 

do desenvolvimento do País, bem como o dever de incentivar o espírito criativo e a 

adaptação às mudanças da sociedade, da ciência e da tecnologia no mundo moderno. 

No que diz respeito ao ensino superior, o diploma em análise dispõe que o ensino 

universitário visa, através da promoção da investigação e da criação do saber, assegurar 

uma sólida preparação científica, técnica e cultural dos indivíduos. 

Como objetivos do ensino superior estabelece, de entre outros, o desenvolvimento da 

capacidade de conceção, de inovação, de investigação, de analise crítica e de decisão; o 

estímulo ao pensamento reflexivo, a criação cultural, o desenvolvimento do espírito 

cientifico; o incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia; a promoção da divulgação de conhecimentos 

científicos. 

No que se refere à investigação científica a LBSE estabelece que cabe ao Estado assegurar 

as condições logísticas, tecnológicas e culturais visando a criação e a investigação 

científica;  

Dispõe que nas instituições de ensino superior são criadas condições para a promoção da 

investigação científica, como componente indissociável do processo de desenvolvimento 

das aprendizagens e das competências curriculares;  



 
 

 

 

7 

Na mesma linha estabelece que a investigação científica no ensino superior deve ter em 

conta os objetivos predominantes da instituição em que se realiza;  

Determina que os poderes públicos e os estabelecimentos de ensino superior devem 

proporcionar as condições que assegurem a publicação dos trabalhos científicos, bem 

como a divulgação dos novos conhecimentos e perspetivas do pensamento científico, dos 

avanços tecnológicos e da criação cultural;  

Em relação ao Estado dispõe que incumbe incentivar e apoiar a cooperação entre as 

entidades públicas, privadas e cooperativas no sentido de fomentar o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia. 

No que diz respeito ao financiamento reza, nos termos do artigo 46º, que o Estado deve 

fixar na lei do orçamento dotações para o financiamento das atividades de investigação 

das universidades e demais instituições públicas do ensino superior.  

Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES): aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 20/2012, de 19 de julho, alterado pelo DL 12/2015, de 24 de fevereiro; 

 

O Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES), consagra, de uma forma 

geral, a investigação científica e tecnológica. 

O fomento da atividade científica e tecnológica é consagrado no diploma2 supra citado 

ao estabelecer que as instituições de ensino superior (IES) têm por objetivo geral a 

produção e difusão do conhecimento, bem como a formação tecnológica e científica dos 

estudantes, num quadro de referência internacional. 

Consagra3 igualmente, dentro dos objetivos das IES, a promoção e a valorização do 

conhecimento científico e o dever de contribuir para a compreensão pública e a difusão 

da cultura científica e tecnológica no seio da sociedade, através de disponibilização dos 

recursos necessários para o efeito. 

Permite às universidades e institutos politécnicos a criação de unidades de investigação4. 

                                                           
2 nº 1 do art.º 2º do RJIES  
3 nº 2 do art.º 2º do RJIES 
4 art.12º 
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Este diploma5 dispõe ainda, como incumbência do Estado, a garantia de um elevado nível 

científico e tecnológico dos estabelecimentos de ensino superior, o incentivo à 

investigação científica e a inovação tecnológica, bem como o apoio aos investimentos e 

iniciativas que promovem a qualidade das atividades da investigação. 

No processo de constituição de estabelecimento de ensino superior privado6 o RJIES 

exige a indicação e a fundamentação das áreas científicas de atuação, bem como das 

atividades de investigação preconizadas. 

De igual modo no plano estratégico de desenvolvimento institucional do IES Privado 

deve ser levado em consideração as principais linhas de investigação a desenvolver e a 

identificação dos equipamentos laboratoriais e técnicos a atribuir ou afetar7. 

No que diz respeito aos requisitos gerais8 para a criação e o funcionamento de 

estabelecimento de ensino superior a lei exige laboratórios adequados aos ciclos de 

estudos que visa ministrar, a autonomia científica e a garantia de um elevado nível 

cientifico do estabelecimento, incluindo a existência de uma direção científica e a 

participação dos investigadores no governo da instituição de ensino. 

Em relação à estabilidade do corpo docente, o diploma legal9 em questão estabelece que 

as instituições de ensino superior devem dispor de investigadores dotados de um estatuto 

que garanta condições de estabilidade no emprego e de desenvolvimento profissional na 

carreira. 

Neste sentido, entendemos que o RJIES consagra, de uma forma geral, a promoção e a 

difusão da investigação cientifica e tecnológica. 

Acresce ainda o facto de o diploma legal que aprovou o RJIES ser bastante recente10 

havendo, por isso, necessidade de ser explorado, na prática, todas as condições que esta 

lei oferece antes de qualquer alteração.  

                                                           
5 art.º 21º do RJIES 
6 art.º 28º do RJIES 
7 idem art.º 29º 
8 idem art.º 38º 
9 idem art.º 45º 
10 última revisão foi feita em 2015. 
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Regime Jurídico dos graus e diplomas do Ensino Superior (RJGDES): aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 22/2012, de 07 de agosto. 

O Regime Jurídico dos graus e diplomas do Ensino Superior, diploma que estabelece a 

organização do ensino superior relativo aos graus e diplomas conferidos nos diferentes 

ciclos de estudos, bem como à organização curricular dos ciclos de estudos e aos 

procedimentos de acreditação e registo dos cursos. 

Globalmente essa lei tem assegurado a regulamentação das questões relativas aos graus e 

diplomas no ensino superior, todavia considerando as melhores práticas internacionais 

em matéria de investigação e desenvolvimento, entendemos que deve ser considerado 

algumas alterações de modo a adequar o mencionado diploma legal à realidade atual, 

sendo certo que essas alterações devem ser direcionadas pelos seguintes objetivos:  

a) reforçar a capacidade de Investigação e Desenvolvimento (I&D) e de inovação em 

estreita articulação com o ensino superior,  

b) estimular a diversificação das atividades de I&D nas instituições de ensino superior e 

em qualquer outro ambiente de produção intensiva de conhecimento; 

c) reforçar as condições de emprego científico e o desenvolvimento de carreiras 

académicas e científicas. 

Sugestões: 

De modo a garantir a concretização dos objetivos propostas acima referidos sugere-se as 

seguintes alterações ao regime jurídico dos graus e diplomas de ensino superior: 

1. Em primeiro lugar deve constar no diploma legal em questão o conceito de 

“Investigação e Desenvolvimento (I&D)”; - Pode ser definido como: o conjunto 

de atividades de produção e difusão de conhecimento adotado a nível 

internacional, incluindo um leque alargado de atividades de investigação 

derivadas da curiosidade científica a atividades baseadas na prática e orientadas 

para o aperfeiçoamento profissional. 

2. Ser exigido que as atividades de I&D, orientadas conforme o subsistema em 

causa, sejam consideradas para efeitos de acreditação dos ciclos de estudos; 
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i. Neste caso, de entre as condições exigidas para atribuição de grau de 

licenciatura e mestrado, deverá constar também a obrigação de os 

estabelecimentos de ensino do ensino superior desenvolverem atividades 

de formação, investigação e desenvolvimento baseada na prática e 

orientadas para o desenvolvimento profissional, de nível e qualidade 

reconhecida; 

ii. No que diz respeito a atribuição do grau de doutor deve ser exigido aos 

estabelecimentos de ensino superior que demonstrem, para além dos 

requisitos estabelecidos na lei em vigor, possuir uma experiência 

acumulada de investigação e desenvolvimento (I&D) concretizada em 

produção científica e académica relevantes nesse ramo do conhecimento 

ou sua especialidade; 

 

3. Garantir que a acreditação de ciclos de estudos conducentes ao grau de doutor 

dependa da avaliação da capacidade institucional de I&D, designadamente através 

dos resultados da avaliação das unidades de I&D regularmente realizada pela 

entidade competente e da integração alargada dos docentes desse ciclo de estudos 

em unidades com classificação mínima de Muito Bom na área científica 

correspondente; 

 

4. Reforçar as exigências sobre a capacidade das instituições de ensino superior para 

desenvolverem atividades de I&D como condição necessária para a atribuição de 

graus académicos; 

 

5. Exigir a acreditação dos centros de investigação pelos serviços competentes antes 

de iniciarem a formação ao nível de mestrado e doutoramento; 

 

6. Permitir que as atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) integradas 

no ciclo de estudos conducentes ao grau de doutor podem ser realizadas em 

qualquer ambiente de criação de conhecimento, incluindo empresas, centros 

tecnológicos e unidades de cuidados de saúde com atividade relevante de I&D, 
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entre outras instituições científicas e tecnológicas; 

7. No que diz respeito ao emprego científico deve ser considerado a possibilidade de 

os coordenadores dos ciclos de estudos de licenciatura, mestrado e doutoramento 

serem doutores e estarem integrados na carreira docente ou de investigação da 

instituição em causa. 

Sugere-se ainda a criação de um regime jurídico de contratação de doutorados 

destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do 

conhecimento, bem como valorizar as atividades de investigação científica, de 

desenvolvimento tecnológico, de gestão e de comunicação de ciência e tecnologia 

nessas instituições. 

 

Regime de acesso, ingresso, reingresso, mudança e transferência de curso no Ensino 

Superior, aprovado pelo Decreto-lei nº 36/2014, de 23 de julho 
 

Este diploma regula as condições de acesso e ingresso dos alunos nas instituições do 

ensino superior. 

Trata-se de uma lei que estabelece, basicamente, os requisitos em que os alunos devem 

preencher para se candidatarem à matricula e inscrição no ensino superior.  

Ou seja, está focado mais nos alunos/candidatos ao ensino superior do que propriamente 

as condições que as instituições do ensino superior devem oferecer, nomeadamente em 

termos das questões relacionadas com investigação cientifica e tecnológica. 

Neste sentido, tendo em conta o objeto do presente trabalho, não se nos afigura nenhuma 

alteração ao referido regime de acesso, ingresso, reingresso, mudança e transferência de 

curso no Ensino Superior. 

Estatutos das Instituições do Ensino Superior (IES) 

Estatutos da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), aprovados pelo Decreto-Lei nº 

4/2016, de 16 de janeiro. 
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Os Estatutos da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), estabelecem alguns preceitos 

relacionados com a investigação científica e tecnologia nesta instituição pública do ensino 

superior. 

Consta, designadamente, como fins da Uni-CV o fomento das atividades de investigação 

fundamental e aplicada que visem contribuir, de forma criadora, para o desenvolvimento 

do País; a promoção e divulgação do conhecimento científico; o desenvolvimento do 

intercâmbio científico com instituições de investigação e de ensino superior, nacionais e 

estrangeiras. 

A Uni-CV, no âmbito da sua autonomia científica, tem a capacidade de livremente definir, 

programar e executar atividades de investigação e extensão, de natureza científica, 

necessárias à prossecução dos seus fins. 

Nos termos dos seus estatutos este estabelecimento de ensino superior desenvolve as 

atividades de investigação através de estruturas próprias, em estruturas inseridas em 

organismos públicos ou privados associados à Uni-CV ou ainda em parceria com outras 

entidades dotadas de reconhecida competência científica e técnica na área da 

investigação. 

A Uni-CV possui na sua estrutura faculdade de Ciência e Tecnologia11 bem como Centros 

e Núcleos de Investigação12, estruturas vocacionadas para estudos e investigação. 

Os núcleos de investigação têm por objeto a conceção e a execução de atividades de 

investigação no âmbito de projetos ou linhas de investigação, enquadrados em institutos 

ou centros de investigação. 

Os estatutos permitem ainda à Uni-CV ter unidades associadas. Essas unidades são 

instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que prosseguem fins a nível 

do ensino ou da investigação que coopera com a Uni-CV em função da pertinência e 

                                                           
11 além de Faculdades de Educação e Desporto, Ciências Sociais Humanas e Artes, Engenharia e Ciências do Mar, e 

Escolas de Ciências Agrarias e Ambientais, Escola de Negócios e Governação. 
12 Os estatutos dessas instituições (faculdades e centros de investigação) devem “detalhar” as questões relacionadas 

com a investigação cientifica. 
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adequação dos seus fins aos prosseguidos pela universidade, embora não integrem a 

orgânica da universidade. 

As unidades associadas mantêm com a Uni-CV relações de parceria institucional nos 

termos a definir nos contratos de associação, podendo incluir a possibilidade de partilha 

do pessoal docente e investigador e demais recursos, tendo em vista a boa prossecução 

de objetivos comuns. 

A Uni-CV possui ainda um conselho científico, órgão de gestão científica da 

Universidade, que tem as seguintes competências: 

 Definir as linhas de orientação estratégica da atividade científica da Universidade;  

 Emitir pareceres sobre produtos académicos, científicos e tecnológicos; 

 Aprovar o plano de atividades científicas da Uni-CV;  

 Emitir parecer sobre a criação, suspensão e extinção de unidades orgânicas de 

ensino, investigação e extensão, bem como de estruturas de investigação; 

Entretanto, analisando a composição desse órgão da Uni-CV, depara-se com a ausência 

de investigadores e nem se exige a presença de docentes que estão integrados na careira 

de investigação dessa instituição de ensino superior. 

Na verdade, tal facto é notório em todos os órgãos de governo da Uni-CV, nomeadamente 

no Conselho da Universidade, no Conselho Pedagógico, no Conselho para a Qualidade e 

Avaliação e no Conselho Consultivo. 

Sugestões: 

Propõe-se, na linha da proposta apresentada supra na parte relativo ao regime jurídico dos 

graus e diplomas do Ensino Superior (RJGDES), que constasse nos estatutos da Uni-CV 

a obrigatoriedade da presença, nos órgãos de governo desta instituição pública do ensino 

superior, de investigadores e docentes que estão efetivamente integrados na carreira 

docente ou de investigação desta instituição de ensino. 

De igual modo, propõe-se que os presidentes das unidades orgânicas da Uni-CV, 

nomeadamente, das faculdades e escolas, bem como os coordenadores dos núcleos e 
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centros de investigação sejam, obrigatoriamente, investigadores e/ou docentes que estão 

integrados na carreira docente ou de investigação da Uni-CV. 

Esta proposta reforçaria as condições de emprego científico e o desenvolvimento de 

carreiras académicas e científicas dos docentes e investigadores desta instituição de 

ensino.  

Estatutos da Jean Piaget de Cabo Verde, (Uni-Piaget), homologado por despacho nº 

019/2013, do Ministro do Ensino Superior, ciência e inovação. 

A Uni-Piaget é, de acordo com os seus estatutos, uma estrutura social educativa destinada 

à criação, ao desenvolvimento, à transmissão e à difusão da cultura, nomeadamente, das 

artes, técnicas, ciências e demais saberes. 

De entre os objetivos gerais da Uni Piaget, relativo à investigação cientifica, constam os 

seguintes: 

Formação humana, ao mesmo tempo cultural, científica e técnica. 

Realização de investigação apta a suportar e completar as ações de ensino/aprendizagem; 

Intercâmbio científico, técnico e cultural com instituições congéneres, nacionais e 

estrangeiras; 

Promoção e organização de ações de investigação, e outros tipos de ações e de pesquisa, 

de aplicabilidade intra e extra-institucional.  

Colaborar com as entidades públicas, privadas, associativas e cooperativas, tanto a nível 

formativo como de investigação, através da celebração de convénios, protocolos e 

quaisquer outras formas de acordo, sejam essas entidades nacionais ou estrangeiras; 

Favorecer e estimular a atualização e o aperfeiçoamento do seu pessoal docente, de 

investigação e não docente; 

Promover o intercâmbio científico, técnico e cultural com instituições congéneres 

nacionais e estrangeiras. 
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A Uni-Piaget tem, como um dos órgãos executivos, o conselho científico.  

Este órgão é responsável pela orientação da política científica a prosseguir nos domínios 

do ensino, da investigação, da extensão cultural e da prestação de serviços à comunidade. 

Fazem parte do conselho cientifico o Reitor13, o Vice-Reitor, os Diretores das Unidades 

de Ensino e de Investigação, Os Diretores dos Institutos, dos Departamentos, com ou sem 

doutoramento. 

Fazem ainda parte desde órgão os membros eleitos e os membros nomeados pela Entidade 

Instituidora, em igual número, de entre docentes com o grau de Doutor e de Mestre, em 

regime de tempo integral. 

Os estatutos da Uni-Piaget permitem ao presidente do conselho científico convidar, sem 

direito a voto, à participação esporádica nas reuniões do Conselho outros docentes da 

Uni-Piaget, sempre que a respetiva ordem de trabalhos o justifique; 

Podem igualmente integrar o conselho científico, como membros convidados, professores 

ou investigadores de outras instituições ou personalidades de reconhecida competência. 

Compete ao Conselho Científico: 

Assegurar a autonomia e a orientação científicas da Uni-Piaget, no âmbito do respetivo 

Conselho; 

Definir a orientação geral da investigação, do desenvolvimento científico e de Cursos, 

coordenando os respetivos planos e projetos, e propô-los superiormente para 

homologação. 

Analisar as propostas de admissão de docentes e investigadores, bem como do pessoal 

técnico adstrito às atividades científicas. 

                                                           
13 Que preside. 
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Os estatutos desta instituição de ensino permitem a criação de unidade de investigação 

que é uma “estrutura constituída por docentes e investigadores da mesma unidade de 

ensino e investigação ou departamento para execução de um ou mais projetos”. 

A criação desta unidade é aprovada pelos órgãos executivos da Uni-Piaget e homologadas 

pelo Conselho Científico, sendo que a sua constituição exige um mínimo de cinco 

docentes ou investigadores, dois deles doutorados. 

Há ainda a possibilidade, de acordo com os estatutos, de existência, no âmbito da unidade 

de investigação, de centros e núcleos de investigação. 

Os centros são constituídos por mais que uma unidade de investigação constituída por 

docentes e investigadores de diferentes unidades de ensino ou Departamentos. 

Para a constituição de um centro é necessário um número mínimo de dez docentes ou 

investigadores, três dos quais doutorados. 

Os núcleos de investigação são estruturas constituídas por docentes e investigadores da 

mesma unidade ou departamento organizados para a execução de um projeto, com 

financiamento próprio.  

Para a constituição de um núcleo de investigação é exigido um mínimo de três docentes 

ou investigadores, um deles doutorado. 

Sugestões: 

Como suprarreferido, os estatutos da Uni-Piaget estabelecem um conjunto de medidas 

relacionadas com a investigação cientifica e tecnológica. 

Todavia, como forma de impulsionar ainda mais a investigação cientifica e tecnológica 

nesta instituição de ensino superior, sugere-se que os 

Presidentes/Coordenadores/Diretores das unidades orgânicas (unidades de ensino, de 

investigação, de intervenção e de ação social14) da Uni-Piaget, incluindo os núcleos e 

                                                           
14 Composição da Uni-Piaget de acordo com os estatutos. 
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centros de investigação, sejam, obrigatoriamente, investigadores e/ou docentes que estão 

integrados na carreira docente ou de investigação da Uni-Piaget. 

Esta proposta reforçaria as condições de emprego científico e o desenvolvimento de 

carreiras académicas e científicas dos docentes e investigadores desta instituição privada 

de ensino superior.  

Estatutos das IInA 

Estatutos do Laboratório de Engenharia Civil (LEC), aprovados pelo Decreto-Lei 

nº 31/2014, de 27 de junho. 

O Laboratório Engenharia Civil é o organismo do Estado que, nos termos dos seus 

estatutos, tem por missão a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico 

necessários ao progresso e à boa prática da engenharia civil. 

Cabe ao LEC realizar ensaios, emitir pareceres e responder    a consultas, bem como 

realizar exames e perícias no âmbito da sua atividade; Efetuar a qualificação de processos 

e tecnologias utilizados em laboratórios públicos ou privados; Estudar e observar o 

comportamento das obras; efetuar estudos no  âmbito  da  normalização e regulamentação 

técnicas e elaborar a documentação resultante em colaboração com os organismos 

competentes; estudar, criar e adaptar novas tecnologias e novos recursos à realidade de 

Cabo Verde; promover  a  difusão  de   conhecimentos   e de   resultados   obtidos   em    

atividades    de investigação e de desenvolvimento tecnológico, próprias ou alheias; 

estabelecer parcerias com instituições científicas e tecnológicas afins e participar em 

atividades ou projetos investigação científica e desenvolvimento  tecnológico  de  ciência  

e tecnologia, nacionais ou estrangeiros, designadamente participando em consórcios, 

redes e outras formas de trabalho conjunto. 

Um dos órgãos do Laboratório Engenharia Civil é o conselho científico. Este órgão está 

encarregue de apreciar e acompanhar a atividade de investigação científica, de 

modernização e de inovação tecnológica. 

Compete a este órgão o seguinte: 
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 Pronunciar-se sobre a orientação geral das atividades de investigação científica, 

de modernização e de inovação tecnológica do LEC.; 

 Emitir parecer obrigatório sobre o orçamento, os relatórios anuais e os planos 

periódicos de investigação científica; 

 Pronunciar-se sobre o mérito dos programas e de ações técnico-científicas; 

 Pronunciar-se sobre questões de natureza técnico científico que lhe forem 

submetidas pelo membro do Governo com poderes de superintendência ou pelo 

Conselho de Administração. 

No que diz respeito à composição do conselho cientifico dispõe os estatutos que o mesmo 

é constituído, de entre outros15, pelos técnicos do quadro do LEC habilitados com o grau 

académico de doutor ou equivalente. 

Sugestões: 

Em relação aos estatutos do Laboratório Engenharia Civil sugere-se as seguintes 

propostas: 

Em primeiro lugar deve constar de forma clara nos estatutos a possibilidade de estabelecer 

parceria/cooperação (contrato de associação por exemplo) com outras instituições, 

públicas ou privadas, ligadas à investigação de modo a rentabilizar os recursos existentes. 

Em relação à composição do conselho cientifico16 propõe-se que o mesmo seja 

constituído por todos os que, a qualquer título, sejam cidadãos nacionais ou estrangeiros, 

                                                           
15 O conselho cientifico é composto ainda pelo Presidente do Conselho de Administração do LEC – que 

preside; um representante do Ministério que tutela a área das ciências; um representante da Ordem 

dos Engenheiros; um representante da Ordem dos Arquitetos; um representante de cada universidade 

com Departamentos em matéria de engenharia civil, arquitetura ou geologia; e de um a três 

especialistas de reconhecido mérito profissional no domínio da engenharia civil, designados pelo 

membro do governo que exerce os poderes de superintendência sobre o LEC – E.P.E. 

16 Os estatutos dispõem que o conselho cientifico é constituído pelos técnicos do quadro do LEC habilitados 

com o grau académico de doutor ou equivalente. Ora, deste modo o LEC pode ter como colaboradores 

(profissionais com contrato a termo) que são investigadores reconhecidos, mas não poderão fazer 

parte deste órgão por não ser do quadro desta instituição. 
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exerçam atividade no LEC, desde que estejam habilitados com o grau de doutor ou 

equivalente, bem como aqueles que, não possuindo qualquer dessas qualificações, sejam 

investigadores.  

Neste caso a qualidade de membro do conselho científico adquire-se na data da 

constituição do vínculo com o LEC, qualquer que seja a sua natureza, e perde-se 

automaticamente com a cessação desse vínculo. 

Parece ainda fazer mais sentido que o presidente do conselho científico seja um 

investigador eleito diretamente pelos seus membros e não o presidente do conselho de 

administração como consta no estatuto do LEC. 

Propõe-se ainda que, havendo disponibilidade financeira e em coordenação com o GCTI, 

o LEC comparticipe na conceção de um determinado número de bolsas de investigação 

todos os anos.  

Estatutos do Instituto Nacional de Investigação Agrária (INIDA), aprovado pelo DL 

nº 36/2018, de 20 de junho. 

O Instituto Nacional de Investigação Agrária (INIDA) é um laboratório do Estado, que 

visa aumentar, através da produção de conhecimento científico, a competitividade dos 

sistemas agrários e dos sistemas de produção. 

Nos termos dos seus estatutos o INIDA tem por missão habilitar os decisores políticos 

com informações especializadas em ciência e tecnologia, antecipando as procuras 

sociais, particularmente quanto aos processos de elaboração de políticas de 

regulamentação pública em matéria de investigação, desenvolvimento agrário e rural, 

bem como a promoção da competitividade dos sistemas agrários e dos sistemas de 

produção, através da produção do conhecimento científico. 

De acordo com os estatutos, são atribuições do INIDA:  

 A investigação, experimentação e desenvolvimento no campo das ciências e 

tecnologias agrárias e dos recursos naturais; 

 A produção de conhecimento científico para reforçar a competitividade dos 

sistemas agrários e dos sistemas de produção para o desenvolvimento rural; 
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 A divulgação dos conhecimentos científicos e tecnológicos disponíveis no âmbito 

dos setores agrícolas, silvícola, pecuária e ambiental; 

 Formação e transferência de tecnologias nas áreas da sua competência; 

 A segurança alimentar e o uso sustentado dos recursos naturais, contribuindo para 

incrementar a ciência e a tecnologia agrária a nível nacional, sobretudo pela 

difusão da cultura científica e tecnológica junto dos agricultores, produtores e 

decisores; 

 Contribuir para o aumento da produção e o rendimento dos agricultores e 

produtores através da investigação aplicada no sector agrário. 

Compete ainda ao INIDA: 

 Promover a cooperação com instituições congéneres, nacionais e internacionais, 

nas áreas de investigação, formação e desenvolvimento; 

 Coordenar e articular as suas ações com as de outros organismos nacionais, 

públicos ou privados, com competência nas áreas de investigação, formação e 

desenvolvimento agrário ou em áreas conexas; 

 

De entre os serviços/departamentos deste instituto de investigação agrária consta uma 

direção de Investigação, Inovação e Tecnologia. 

A esta direção cabe, designadamente: 

 Colaborar com a Direção de Planificação, Informação e Formação, na elaboração 

dos programas anuais e plurianuais de investigação; 

 Coordenar o desenvolvimento das atividades de investigação em interação com 

as demais direções de serviço, unidade de coordenação das representações 

regionais de investigação, estações experimentais e grupos multidisciplinares de 

investigação; 

 Coordenar a interação com os parceiros de investigação, nomeadamente a Direção 

Geral da Agricultura, Silvicultura e Pecuária (DGASP), os agricultores, outros 

parceiros, e ainda com outras instituições e redes de investigação nacionais e 

internacionais; 
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 Promover a cooperação científica sub-regional, internacional e a participação da 

diáspora cabo-verdiana nas atividades desenvolvidas nos programas do Sistema 

Nacional de Investigação Agrária, (SNIA); 

A direção de Investigação, Inovação e Tecnologia é dirigida por um Diretor de Serviço, 

provido nos termos da lei, mediante proposta do Conselho Diretivo. 

O INIDA é composto por três órgãos: o Conselho Diretivo, o Fiscal Único; e o Conselho 

Consultivo. 

Cabe ao Conselho Diretivo a coordenação a nível nacional de todos os programas e 

projetos de investigação agrária. 

O Presidente do Conselho Diretivo é provido nos termos da lei, de entre indivíduos de 

reconhecida idoneidade e competência em matéria de investigação e desenvolvimento 

agrário. 

Sugestões: 

Os estatutos do INIDA17 foram aprovados por um ato normativo18 muito recente – Junho 

                                                           

17 Deve-se salientar que o INIDA fez aprovar, através da resolução nº 49/2018, de 14 

de junho, o Plano Estratégico do Sistema Nacional de Investigação Agrária (SNIA-

2017-2024). SNIA “é uma rede funcional de parceiros envolvidos, direta ou 

indiretamente, na investigação agrária. É uma coligação de instituições de 

investigação, formação e extensão rural, trabalhando em parceria, de forma eficaz 

e eficiente, para atingir objetivos comuns de desenvolvimento agrário do país e 

com o envolvimento dos principais beneficiários e outros utilizadores de 

resultados da investigação agrária, nomeadamente  os  produtores, o setor privado 

e as ONG”.  

O Sistema Nacional de Investigação Agrária é um documento que “foi elaborado 

para consolidar e harmonizar as prioridades da investigação agrária nacional aos 

objetivos de desenvolvimento agrário do país, visando aumentar o impacto dos 

seus resultados sobre a transformação e modernização do sector agropecuário.”  

Nos termos desse documento a investigação-desenvolvimento ou investigação adotiva 

e a divulgação e transferência de conhecimentos e de tecnologias serão 

privilegiadas durante a implementação do Plano Estratégico do SNIA. 

De entre os programas de investigação estabelecidos no SNIA destacam-se os 

seguintes: a gestão e conservação dos recursos naturais; as sistemas de 

produção agrosilvopastoril; as culturas de elevado valor económico; a 

produção animal; a pós-colheita e transformação dos produtos; a 

macroeconomia, a Economia dos setores e a Sociologia rural. 
18 Decreto Lei nº 36/2018, de 20 de junho. 
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de 2018 – pelo que, como é obvio, será necessário tempo para provar as soluções adotadas 

em matérias de investigação cientifica e tecnológica. 

No entanto, salta a vista o facto de, por exemplo, não existir um conselho cientifico nos 

órgãos deste instituto. As questões relacionadas com a investigação científica e 

tecnológica ficam a cargo de uma direção de serviços cujo Diretor nem sequer é exigido 

que seja um investigador. 

 

É certo que a lei exige que o presidente do Conselho Diretivo seja um investigador. 

No entanto, parece ser mais acertado a existência de um conselho científico cujo 

presidente fosse um investigador de reconhecida competência, e eleito de entre os seus 

membros. 

Como membros deste conselho propõe-se que o mesmo seja constituído19 por todos os 

que, a qualquer título, sejam cidadãos nacionais ou estrangeiros, exerçam atividade no 

INIDA, desde que estejam habilitados com o grau de doutor ou equivalente, bem como 

aqueles que, não possuindo qualquer dessas qualificações, sejam investigadores.  

Neste caso, a qualidade de membro do conselho científico adquirir-se-ia na data da 

constituição do vínculo com o INIDA, qualquer que seja a sua natureza, e perder-se-ia 

automaticamente com a cessação desse vínculo. 

Estatutos do Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas, (INDP), 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 67/97 de 3 novembro. 

Nos termos dos seus estatutos o INDP tem por atribuições a realização de estudos e a 

execução de ações nos diversos domínios das ciências ligadas à pesca a fim de propor 

recomendações destinadas a melhorar os resultados socioeconómicos proporcionados 

pelas diferentes pescarias. 

Cabe ao INDP, no âmbito da investigação haliêutica: 

o Recolher dados e realizar estudos de natureza biológica e sobre a atividade da 

pesca, destinados a melhorar e a aumentar os conhecimentos sobre os recursos 

haliêuticos; 

                                                           
19 a semelhança da proposta apresentada para o LEC. 
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o Realizar estudos de natureza ecológica, e outros conexos destinados a aumentar 

o conhecimento sobre os fenómenos que influenciam os recursos haliêuticos

  

o Realizar experiências de pesca, nomeadamente em novas zonas ou tendo como 

alvos recursos não explorados ou insuficientemente explorados; 

o Emitir recomendações destinadas a assegurar uma exploração sustentável dos 

recursos haliêuticos, baseadas em conclusões científicas e conducentes ao 

exercício responsável das atividades de pesca; 

o Realizar e divulgar experiências de manipulação, processamento e conservação 

de pescado e seus derivados; 

o Prestar apoio a modernização do ensino técnico-científico voltado para o sector 

das pescas; 

o Organizar e divulgar informações documentais e outras de natureza técnica, 

científica, económica e comercial, de interesse para o sector das pescas; 

o Promover o intercâmbio de investigadores e técnicos em iniciativas nacionais e 

internacionais, em particular, incentivar a apresentação de comunicações e o seu 

envolvimento em ações científicas e técnicas; 

São órgãos do O INDP o presidente, o conselho de Direção e o conselho cientifico. 

O conselho científico é, nos termos dos estatutos, um órgão de consulta e apoio do 

presidente e ao conselho de Direção no âmbito da atividade da investigação haliêutica. 

Este órgão é composto, de entre outros20, por: 

o Presidente do INDP21; 

o Investigadores;  

o Responsáveis de Projetos de investigação; 

o Um representante do Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia; 

o Três personalidades de reconhecido mérito nas áreas de investigação prosseguidas 

pelo INDP, a designar pelo membro do Governo responsável pelo sector das 

pescas, mediante proposta do Presidente. 

                                                           
20 O conselho cientifico é composto ainda por Diretores de departamento ou de serviços e Diretores regionais. 
21 que preside 
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Compete ao conselho científico a realização das seguintes funções: 

o Planear a atividade científica do INDP relativamente a planos anuais e 

plurianuais; 

o Promover a ligação das diversas linhas de investigação em curso no INDP, bem 

como coordenação das atividades nos projetos globais; 

o Pronunciar-se sobre os planos e resultados da cooperação científica, com 

entidades nacionais, estrangeiras e internacionais; 

o Pronunciar-se sobre políticas de formação de pessoal das carreiras de investigação 

e técnica; 

o Pronunciar-se sobre todos os assuntos no âmbito do desenvolvimento das 

atividades científicas do INDP que o Presidente entenda submeter-lhe. 

De referir ainda que o INDP tem um serviço/departamento de investigação haliêutica 

e de promoção do desenvolvimento das pescas que goza de alguma autonomia 

cientifica e técnica. 

Os estatutos do INDP, apesar de estar em vigor há já algum tempo22, estabelece alguns 

preceitos que, se devidamente implementado, promove a investigação científica neste 

instituto. 

Sugestões: 

Apesar de os estatutos do INDP disporem de normas que promovem a investigação 

cientifica, entendemos que há alguns aspetos que, a semelhança dos demais estatutos 

das IInA analisadas supra, podem ser melhorados, tais como: 

o O conselho cientifico ser presidido por um investigador; 

o Não ser (o conselho científico) apenas um órgão de consulta e de apoio do 

presidente e do Conselho Diretivo, mas sim um órgão com um papel 

preponderante em tudo o que é investigação científica e tecnológica no INDP; 

o Ser considerada alguma forma de comparticipação deste instituto com bolsas 

                                                           
22 Praticamente há 21 anos. 



 
 

 

 

25 

(mesmo que de curta duração) a investigadores. 

o Constar de forma clara nos estatutos a possibilidade de o INDP estabelecer 

parceria/cooperação (contrato de associação por exemplo) com outras 

instituições, públicas ou privadas, ligadas à investigação de modo a rentabilizar 

os recursos existentes. 

Notas finais sobre as Instituições de Investigação Académicas   

No que diz respeito às IInA, para além das sugestões apresentadas supra, parece-nos que 

a comparticipação, de alguma forma, – bolsas, estágios etc. – no apoio aos 

investigadores permitiria um maior envolvimento dessas instituições nas questões 

ligadas à investigação científica e tecnológicas. 

De igual modo a criação de programas por parte dessas instituições que permitiria a 

contratação de doutorados iria contribuir para impulsionar a investigação científica e, ao 

mesmo tempo estimular o emprego científico e tecnológico. 

Transportes de Amostras 

Em relação à questão de transporte de amostras, foram analisadas as leis e regulamentos 

da aviação civil em vigor no País e não foram encontrados nenhuma referência sobre o 

assunto. 

Na verdade, as leis e os regulamentos sobre esta matéria limitam-se a indicar os artigos 

que são proibidos nas bagagens de mão e de porão. 

Nos termos do Regulamento de Aviação Civil CV-CAR 1223 são proibidos na bagagem 

de mão os seguintes objetos: 

Armas de fogo e outras, armas pontiagudas e objetos cortantes, objetos contundentes, 

líquidos aerossóis e géis. 

E são proibidos na bagagem de porão os artigos seguintes: 

o Munições e cartuchos explosivos; 

o Detonadores, espoleta, granadas, minas, dinamite, pólvora e explosivos 

                                                           

23 Regulamento de Aviação Civil CV-CAR 12 Segurança de Aviação Civil, de 8 

de abril de 2015 

 



 
 

 

 

26 

plásticos. 

o Fogo-de-artificio e outros artigos pirotécnicos; 

o Líquidos inflamáveis, incluindo gasolina e metanol; 

o Sólidos inflamáveis e reagentes, incluindo magnésio, acendalhas, fogos de 

artifícios e archotes; 

o Oxidantes e peróxidos orgânicos, incluindo lixivia e kits de reparação de 

carroçarias; 

o Substâncias tóxicas ou infeciosas, incluindo raticidas e sangue. 

o Geradores de fumo; 

o Gases propano e butano. 

Todavia, este regulamento abre exceções em relação aos artigos transportado na bagagem 

de mão. 

Podem ser transportados na bagagem de mão os seguintes artigos: 

o Medicamentos líquidos, necessários durante a viagem que visem 

satisfazer fins médicos, com prescrição médica e prova da autenticidade 

do líquido objeto de isenção; 

o Líquidos, necessários durante a viagem, que visem satisfazer uma 

necessidade dietética especial, mediante atestado médico; 

o Comida para bebé; 

o Líquidos comprados nos frees shops dos aeroportos, desde que 

transportados em sacos de plásticos transparentes, devidamente 

fechados e acompanhados da respetiva prova de compra; 

o Líquidos comprados a bordo das aeronaves, desde que transportados 

em sacos de plásticos transparentes, devidamente fechados e 

acompanhados da respetiva prova de compra. 

 

Neste sentido, no que concerne ao transporte de amostras propõe-se que seja incluído no 

regulamento, na parte relativo às exceções, a permissão de transporte das amostras 
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mediante a apresentação de um documento devidamente assinados pelos responsáveis da 

instituição onde o investigador desenvolve a sua atividade/pesquisa e do CTI. 

Sugestões finais: 

Sugere-se aprovação de um regime jurídico aplicável às instituições que se dedicam 

à investigação científica e ao desenvolvimento tecnológico. 

Para além das sugestões apresentadas supra, relativo aos atos normativos em concreto, 

entendemos ser necessário a aprovação do regime jurídico das instituições que se dedicam 

à investigação científica e ao desenvolvimento tecnológico. Pois, com aprovação deste 

diploma fornecer-se-ia um quadro coerente e sistemático do regime aplicável a estas 

instituições, pondo termo à dispersão de regras aplicáveis. 

 Por outro lado, possibilitaria a identificação e distinção dos diferentes tipos de 

instituições que operam no sector de investigação cientifica, fazendo-lhes corresponder 

um conjunto de direitos e obrigações. 

Permitiria ainda, dentro da tipologia das instituições de investigação e desenvolvimento 

tecnológico, a utilização dos centros laboratoriais do Estado de Cabo Verde, de forma 

colaborativa, sejam nas IES, bem como nas na IInA, com objetivo de utilizá-los para 

realizar atividades de investigação que contribuam para o desenvolvimento do país. 

Utilização do novo Estatuto do Pessoal Investigador, para criar consórcios nacionais dos 

projetos de investigação a serem desenvolvidas nas instituições públicas e privadas, 

através de financiamento do Estado, permitindo assim a mobilidade dos recursos 

humanos qualificados entres as intuições referidas. 

Enfim, com este diploma legal, adotar-se-ia um conjunto de preceitos que contribuiriam 

para a realização de trabalhos de investigação em matéria de ciência e tecnologia em Cabo 

Verde, de forma associativa ou grupal.  

Permeteria ainda a “criação”, dentro da tipologia das instituições de investigação e 

desenvolvimento tecnológico, uma intuição laboratoraial de carácter associativo. Esta 

intuição pode ser adequada às instituições públicas e privadas, pois terão como 

objective, progresar em determinados fins na politica cientifica e tecnológica do país. 
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        Definir-se-ia o estatuto das instituições públicas de investigação, bem como 

laboratórios do Estado e outras infraestruturas do mesmo género, mas também se 

estabeleceria o regime das instituições particulares, que se dedicam à investigação 

cinetifica, a concorrerem ao financiamento para estas atividades. 

 

        Estabelecer-se-ia a questão da mobilidade dos recursos humanos entre as instituições 

ligados à investigação cientifica e tecnológica, tanto no sector público, assim como no 

sector privado. 

 

       Enfim, com este diploma legal adopta-se-ia um conjunto de preceitos ou normas que 

contribuiriam para ultrapassar os bloqueios que presentemente se fazem sentir em 

materéria de investigação cientifica e tecnológica em Cabo Verde. 

 

Poder-se-ia analisar a possibilidade de aprovação, neste diploma, de incentivos, fiscais24 

e outros, à investigação cientifica (nomeadamente relativa à importação/exportação da 

ciência) e às instituições que se dedicam à investigação cientifica, bem como incentivos 

aos investigadores, como por exemplo a questão de facilitação de viagem através de 

criação/atribuição de título de viagem especial.  

A aprovação do diploma acima sugerido seria ainda uma oportunidade para 

clarificar/regular o papel das instituições que se dedicam à produção de dados bem como 

a questão de uso e acesso a esses dados por parte das outras instituições de investigação 

cientifica e dos respetivos investigadores. 

Por fim, estando em curso a criação de um Fundo para a Investigação e Desenvolvimento 

(FID), aconselha-se que se recentrasse o financiamento da investigação nas instituições 

setorias, através da criação de um “bolo” único de financiamento da investigação, gerido 

pelo FID, sem o prejuízo das Instituições não Académicas de Investigação (InAI) terem 

autonomamente as suas verbas de funcionamento corrente. Neste caso, o FID, funcionaria 

                                                           
24 esses incentivos podem constar neste diploma ou em outra lei. 
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como repositório das verbas de financiamento científico do Estado de Cabo Verde, ao 

qual comungariam todas as instituições de investigação existentes no país. 


