
Execucao PIC (2012 a 2014*)

Eixo I - Boa Governação, Participação e Democracia 3.655.299 €

Área de Intervenção I - Capacitação Institucional - Governo e Sociedade Civil 1.172.877 €

10299 - Capacitação do Parlamento de Cabo Verde (1.ª fase) 4.365 €

Objetivos: Informatização da tramitação legislativa e processual no Parlamento de Cabo Verde (1.ª fase)

Universidade de Aveiro 4.365 €

10428 - Apoio ao Tribunal de Contas de RCV 31.997 €

Objetivos: Contribuir para a implementação do Plano Operacional do Tribunal de Contas de Cabo Verde 2013-2015

Camoes-DAB 31.997 €

10459 - Projeto de cooperação com Cabo Verde em matéria de Propriedade Industrial. 2.578 €

Objetivos: Reforço de conhecimentos e competências no âmbito da Propriedade Industrial e áreas conexas como o combate à contrafacção.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial 2.578 €

2808 - Programa Integrado de Cooperação e Assistência técnica em Finanças Públicas (PICATFin) 221.711 €

Objetivos: Reforço da capacidade da arrecadação de receitas e do controlo das despesas públicas

Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais 221.711 €

5930 - Programa de Cooperação em Cabo Verde na Área da Justiça 175.388 €

Objetivos: Apoiar o sector da justiça 

Camoes-DAB 175.388 €

6382 - Protocolos e Programas de Cooperação com Parlamentos homólogos e actividades desenvolvidas pelos Grupos Parlamentares de Amizade 48.912 €

Objetivos: Elaboração de Protocolos e Programas de Cooperação com Parlamentos Homólogos

Assembleia da República 48.912 €

8362 - Cooperação com Cabo Verde na área da Justiça - Fortalecimento do Sistema Judiciário - Projecto Global 287.318 €

Objetivos: Fortalecimento do Sistema Judiciário

Direção-Geral da Administração da Justiça 217 €

Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses 1.884 €

Procuradoria Geral da República 589 €

União Europeia 818 €

Centro de Estudos Judiciários 31.132 €

Direcção-Geral da Política de Justiça 24.782 €

Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 20.414 €

Instituto dos Registos e do Notariado 66.296 €

Polícia Judiciária 141.186 €

8752 - Programa de Assistência Técnica promovido pelo Banco de Portugal 397.717 €

Objetivos: Apoio na implementação e consolidação de reformas no Banco Central e capacitação técnica dos quadros do BCV e da Bolsa de Valores nas diversas áreas 

de actividade.

Banco de Portugal 397.717 €

8899 - CAMPO - Centro de Apoio ao Migrante no País de Origem 2.891 €

Objetivos: Promover a mobilidade legal entre Cabo Verde e a UE, através da promoção do binómio migrações e desenvolvimento e do combate à migração irregular - 

FF 280

Camoes-DAB 2.891 €

Área de Intervenção II - Segurança e Desenvolvimento 2.482.422 €

10082 - Combate ao narcotráfico 32.327 €

Objetivos: Melhoria do combate à criminalidade organizada, complexa e violenta

União Europeia 11.040 €

Polícia Judiciária 21.287 €

10723 - 5 - Unidade de Fuzileiros Navais (UFZ) 73.524 €

Objetivos: Apoiar tecnicamente a organização, formação e operacionalidade da Unidade de Fuzileiros Navais; Apoiar técnica e pedagogicamente os Cursos de 

Formação de Fuzileiros Navais no Centro de Instrução Militar Conjunto (CIMC).

Apoiar técnica e materialmente as infra-estruturas de treino, designadamente na manutenção das pistas de treino físico específico, e a Secção de Botes e Motores, 

através da cedência de meios para manter o nível de operacionalidade.

Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional 73.524 €

4195 - Instituto de Estudos Militares (2) 256 €

Objetivos: Assessoria, formação de pessoal; fornecimento de material 

Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional 256 €

5816 - 1 - Estrutura Superior das Forças Armadas de Cabo Verde (ESFACV) 2.306 €

Objetivos: Apoiar tecnicamente o funcionamento dos órgãos e serviços; a optimização de procedimentos e implementação de ferramentas no âmbito da gestão dos 

recursos humanos, materiais e financeiros; Apoiar tecnicamente no âmbito jurídico-administrativo a Estrutura Superior das Forças Armadas em conformidade com as 

solicitações apresentadas por Cabo Verde e as disponibilidades da parte portuguesa.

Apoiar tecnicamente o processo de instalação e consolidação do funcionamento da Direção de Informações Militares, nomeadamente na optimização de 

procedimentos e na sua dotação com modernos sistemas de recolha, análise e difusão de informação, incluindo sistemas de apoio à decisão.

Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional 2.306 €

5817 - 4 -  Guarda costeira (GC) 507.248 €

Objetivos: Apoiar tecnicamente a organização, formação e funcionamento do Comando da Guarda Costeira, da Esquadrilha Naval e Esquadrilha Aérea; o Comando da 

Guarda Costeira no aperfeiçoamento, treino e avaliação das guarnições dos navios; a conceptualização e funcionamento do Centro Operações de Segurança Marítima 

(COSMAR) e a formação dos seus operadores; a definição, conceptualização e caracterização do modelo de exercício de Autoridade do Estado em espaços marítimos 

de Cabo Verde, incluindo a componente de Busca e Salvamento Marítimo (SAR); a organização do Sistema de Fiscalização das águas territoriais e Zona Económica 

Exclusiva de Cabo Verde, contribuindo para a implementação do Tratado de Fiscalização Conjunta de Espaços Marítimos sob Soberania ou Jurisdição de Cabo Verde; 

o cumprimento das tarefas do Grupo de Segurança das Equipas de Vistoria a navios alvo; e o Comando da GC na realização de estágios para inspectores de navios.

Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional 507.248 €

589 - (BOLSAS) PEMPOR - Programa de Ensino Militar em Portugal 291.868 €

Objetivos: Formação nas Unidades, Estabelecimentos e Órgãoes de Ensino Militar, nomeadamente a frequência de cursos da AM por parte de alunos bolseiros 

caboverdianos. 

Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional 291.868 €

7182 - Programa de Cooperação Técnico-Policial (CTP) - GNR - Cabo Verde 167.414 €

Objetivos: Reforma do sector de segurança. 

Camoes-DAB 167.414 €

7538 - Bolsas de Estudo - Ensino Militar 114.330 €

Objetivos: Atribuir Bolsas de Estudo - Ensino Militar 

Camoes-DPRH 114.330 €

7539 - Bolsas de Estudo - Ensino Policial 80.289 €

Objetivos: Atribuir bolsas de estudo para o ensino policial 

Camoes-DPRH 80.289 €

8316 - Programa de Cooperação Técnico-Policial (CTP) - Cabo Verde - PROGRAMA GLOBAL 896.120 €

Objetivos: Reforma dos serviços policiais. Inclui Oficial de Ligação 

Guarda Nacional Republicana 7.848 €

Autoridade Nacional de Protecção Civil 11.974 €

Policia de Segurança Pública 437.375 €
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Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 438.923 €

9595 - 3 -  Apoio Técnico à Polícia Militar (PM) 316.740 €

Objetivos: Apoiar tecnicamente a organização, formação e funcionamento do Comando da PM, nomeadamente a criação e operacionalidade das unidades de PM; o 

processo de concepção e implementação do Regulamento de PM; a criação de um Corpo de Instrutores de PM para a autonomização da instrução e treino; a 

formação de formadores para a criação e manutenção de capacidades específicas, na área da Proteção e Escoltas a entidades, Controlo de Tumultos e Manutenção 

de Ordem Pública.

Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional 316.740 €

Eixo II - Desenvolvimento Sustentável e Luta contra a Pobreza 29.530.299 €

Área de Intervenção I - Educação e Serviços Sociais 26.751.099 €

10053 - ONG Monte - Baloi d'Horta 29.233 €

Objetivos: Implementar e desenvolver o comércio de proximidade com pequenos produtores de Santo Antão até 2014.

Monte - ACE - Desenvolvimento Alentejo Central 438 €

Camoes-DASC 28.795 €

10064 - MUNDU NOVU - Desenvolvimento de Recursos Multimédia 118.534 €

Objetivos: Modernizar o processo de ensino através da utilização das tecnologias de informação e comunicação

Camoes-DAB 118.534 €

10069 - Atribuição de bolsas a estudantes de Cabo Verde 462.878 €

Objetivos: Atribuição de bolsas de formação graduada no âmbito do acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde

Direcção-Geral do Ensino Superior 462.878 €

10087 - Interform - Formação em Administração Municipal 281 €

Objetivos: Formação de técnicos do Município do Sal

Lourinhã 281 €

10106 - Cooperação entre faculdades de direito 5.503 €

Objetivos: Proporcionar às Faculdades de Direito os meios necessários para alcançar maior autonomia científica e pedagógica;

Estreitar os laços culturais entre Portugal e Cabo Verde;

Promover a língua portuguesa como fator de desenvolvimento económico e social através da educação;

Contribuir para a qualificação profissional dos juristas cabo verdianos, consolidando assim o seu património jurídico e linguístico;

Desenvolver e aprofundar o conhecimento do Direito português enquanto fator de divulgação da língua e da cultura portuguesa.

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 5.503 €

10110 - Programa de Formação Profissional e Tecnológica em parceria com a Camâra Municipal do Tarrafal 4.316 €

Objetivos: Contribuir para a formação académica de jovens cabo-verdianos, oriundos do Tarrafal.

Instituto Politécnico de Leiria 4.316 €

10149 - Cooperação Sindical com:

- CEFOR/CCSL - Centro de Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional / Confederação Caboverdiana de Sindicatos Livres; e 

- IFAAG/UNTC-CS - Instituto de Formação António Aurélio Gonçalves / União Nacional dos Trabal

63.717 €

Objetivos: Promover e reforçar a cooperação técnica e sindical,  fomentando uma troca permanente de informações, visando o desenvolvimento sindical em Cabo-

Verde, com benefício dos trabalhadores que as centrais representam.

A cooperação com o CEFOR e o IFAAG exprimir-se-á sobretudo nas áreas da formação sindical e profissional, de acordo com as atribuições próprias do CEFOSAP. 

CEFOSAP - Centro de Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional 63.717 €

10318 - Bolsas de Estudo (CM Leiria) 24.600 €

Objetivos:  Formação de Quadros superiores

Leiria 24.600 €

10339 - Bolsa de Estudo 3.100 €

Objetivos: Apoio à formação

Alfândega da Fé 3.100 €

10355 - Acordo de Geminação Municipio de Arraiolos e Maio - Cabo Verde 5.550 €

Objetivos: Apoio ao apetrechamento da Biblioteca Municipal

Arraiolos 5.550 €

10413 - IMPULSA - Desenvolvimento da Formação Profissional sem Fronteiras 11.887 €

Objetivos: Fortalecer a cooperação na formação profissional na plataforma Euro-Africana; implementar um Programa de Assessoria e Capacitação para formadores; 

desenvolver ferramentas de apoio educativo; desenvolver currículos de formação profissional e promover a transferência de conhecimentos, experiências e boas 

práticas, com vista à concretização do objetivo central de Atualização e adaptação da formação Profissional no Espaço Atlântico Euroafricano.

"

Secretaria Reg. da Educação e Recursos Humanos - Direção Regional de Qualificação Profissional 11.887 €

10414 - Viatura de Resíduos Sólidos Urbanos 10.933 €

Objetivos: Aquisição de um módulo de comando para a viatura de RSU

Vila Franca de Xira 10.933 €

10422 - Espaço Comunitário em Paúl -  "CulturSol - Associação Cultural" 1.500 €

Objetivos: Atribuição de apoio à CulturSol para o projeto Espaço Comunitário em Paúl na Ilha de Santo Antão

Instalar e equipar o espaço comunitário. O espaço comunitário pretende ser um lugar onde as crianças em idade escolar e jovens possam aprender e jogar de uma 

forma lúdica. Prevê-se que os idosos possam usufruir do espaço, em horário escolar, para lazer, mas também como uma referência para os mais jovens. 

As atividades no espaço comunitário serão feitas por monitores locais em regime de voluntariado.

Cascais 1.500 €

10451 - Meninos de Espargos -  "CulturSol - Associação Cultural" 3.500 €

Objetivos: Projeto "Meninos de Espargos" visa fornecer materiais educativos (livros, DVDs, brinquedos, jogos educativos, material escolar), bem como roupas para o 

Jardim de infância Paroquial. O projeto visa  também a formação quer do pessoal do jardim de infância em Portugal quer no jardim de infância Paroquial.

Cascais 3.500 €

10616 - Transformação de Produtos Agrícolas no Paúl 10.000 €

Objetivos: Apoiar o projeto de transformação de frutas e a Feira de produtos locais no Paúl

Almodôvar 10.000 €

10618 - Remodelação e Montagem do Centro de Recursos Multifuncional em Porto Novo 5.000 €

Objetivos: Apoiar a instalação do Centro de Recursos Multifuncional da Ribeira dos Bodes

Almodôvar 5.000 €

10656 - Cooperação com a Universidade de Cabo Verde no âmbito do ensino da Medicina 16.710 €

Objetivos: O projecto tem como finalidade o apoio pela FMUC à instalação do ensino da Medicina na UNICV, permitindo que o processo de instalação e o 

funcionamento beneficiem, com ganhos de eficácia, eficiência e qualidade.

Camoes-DAB 16.710 €

10664 - ONGD ADPM - Um Desenvolvimento Sustentável para Chã de Norte 8.280 €

Objetivos: Aumentar a qualidade de vida das famílias em situação de pobreza;

- Instalar tecnologias de adaptação às alterações climáticas na agricultura;

- Promover ações de capacitação da comunidade e o acesso à informação;

- Aumentar a participação das mulheres na vida ativa da comunidade;

- Reforçar a capacitação das associações comunitárias e promover a disseminação dos resultados.

Camoes-DASC 8.280 €

10689 - Ambiente e Serviços urbanos 5.000 €

Objetivos: Apoio à recolha de residuos sólidos urbanos

Seixal 5.000 €

10713 - PROJETO GLOBAL - Doação de material de construção civil 3.586 €

Objetivos: Apoio financeiro destinado a custear o envio de um contentor com material de construção civil com destino à Cidade da Praia

Batalha 3.586 €

10713 - PROJETO GLOBAL - Geminação com Cabo Verde - Municipio da Boavista 8.952 €

Objetivos: Apetrechamento de salas de aula

Cabeceiras de Basto 8.952 €
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10720 - Acordo de Geminação entre o Municipio de Montomor-o-Novo e o Municipio do Tarrafal 2.523 €

Objetivos: Empreender programas e projectos de cooperação em diversos domínios como, a administração autárquica, cultura, educação, juventude, desporto, saúde 

acção social, planeamento e urbanismo, protecção civil, assim como, nas áreas do ambiente e turismo, com o objectivo último de partilhar e conjugar experiências 

que contribuam para uma melhor qualidade de vida das populações dos Municípios subscritores deste acordo e do Município do Tarrafal.

Montemor-o-Novo 2.523 €

1933 - Hospitalizações - Assistência sanitária em Portugal 10.680 €

Objetivos: Hospitalizações e assistência sanitária em hospitais militares portugueses. 

Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional 10.680 €

419 - Reforço da Capacidade Institucional do Laboratório de Engenharia de Cabo Verde (LECV). 109.888 €

Objetivos: Conferir ao País uma maior e melhor capacidade de intervenção técnica nesta área. Valorização dos recursos humanos e fornecimento de alguns 

equipamentos novos que permitam o desempenho cabal das funções do LECV. 

Camoes-DAM 35.266 €

Laboratório Nacional de Engenharia Civil 74.622 €

4343 - Bolsas de Formação Avançada de Licenciados 898.290 €

Objetivos: Formação avançada de quadros superiores

Fundação para a Ciência e a Tecnologia 898.290 €

436 - Cooperação da ANACOM com a ANAC - Agência Nacional das Comunicações de Cabo Verde (Protocolo de Cooperação com Cabo Verde no sector postal e de 

telecomunicações).
9.468 €

Objetivos: Contactos de alto nível visando dar seguimento ao relacionamento priviligiado existente e promover a coordenação em áreas que se justifiquem, bem 

como a troca de experiências em assuntos de interesse comum; Missões Técnicas no terreno e estágios na ANACOM. (Distribuição por diversos organismos e 

entidades do sector do panfeleto informativo sobre o Novo Plano Nacional de Numeração de Cabo Verde).

 Rentabilização dos meios ( humanos e técnicos) existentes e actualização dos equipamentos necessários, quando possível, reforçando a capacidade operacional da 

DNCT. Missões técnicas e formação nas seguintes áreas: a) Normalização, Certificação de Equipamentos e ITED; b) Contabilidade e Gestão Financeira, Gestão de 

Recursos Humanos e Serviços de Documentação e Atendimento ao Público; c) Regulação e Regulamentação ao Nível do Sector Postal e do Sector das 

Telecomunicações; d) Engenharia de Telecomunicações e Gestão do Espectro, Numeração e Fiscalização do Espectro.

Autoridade Nacional de Comunicações (ICP - ANACOM) 9.468 €

4778 - Bolsas Internas 239.170 €

Objetivos: Atribuir Bolsas Internas.

Promoção da integração do desenvolvimento sustentável e alterações climáticas.

Camoes-DPRH 239.170 €

5525 - Reforço Institucional - Apoio aos serviços do Ministério da Juventude, Emprego, e Desenvolvimento de Recursos Humanos (MJEDRH) 4.816 €

Objetivos: Apoiar os Serviços do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

Gabinete de Estratégia e Planeamento 4.816 €

5572 - Projecto Integrado de Emprego e Formação Profissional em Cabo Verde 120.000 €

Objetivos: Criação e funcionamento do Centro de Formação Profissional de Pedra Badejo (CFPPB); realização de acções de formação profissional e de inserção na vida 

activa.

Instituto do Emprego e da Formação Profissional 120.000 €

5956 - Fundo para Pequenos Projectos (a executar pela Embaixada) 85.000 €

Objetivos: Fundo para Pequenos Projectos 

Camoes-DAB 85.000 €

6216 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR - Apoio à Universidade de Cabo Verde / Assistência técnica ao Ministério da Educação e Ensino Superior 34.487 €

Objetivos: Regulação e Supervisão do Ensino Superior; Avaliação e acreditação das Instituições de Ensino Superior; Organização da Direcção-Geral de Ensino Superior 

(DGES); Apoio à implementação da Universidade Pública de Cabo Verde. 

Promoção da integração do desenvolvimento sustentável e alterações climáticas na atividade da Universidade

Universidade de Aveiro 1.014 €

Camoes-DAB 19.175 €

Instituto Politécnico de Castelo Branco 14.298 €

7224 - Centro de Hemodiálise - Protocolo de Cooperação entre os Ministérios da Saúde Portuguesa e de Cabo-Verde no domínio dos cuidados nefrológicos 275.655 €

Objetivos:  Obras de infraestruturas para a construção de um centro de Hemodiálise Colaborar no âmbito do tratamento em Cabo-Verde de insuficientes renais 

agudos e crónicos. Instalação de unidade de hemodiálise. Apoio ao funcionamento da unidade de hemodiálise.

O Protocolo de cooperação entre o Ministério da Saúde de Portugal e o Ministério da Saúde de Cabo Verde, no domínio dos cuidados nefrológicos, que incide sobre o 

apoio técnico a facultar ao projecto de instalação e funcionamento desta unidade, bem como no domínio da formação dos técnicos que irão proporcionar os 

cuidados de saúde diferenciados, e ainda o apoio financeiro a conceder na fase de arranque.

Camoes-DAB 270.000 €

Administração Central do Sistema de Saúde 5.655 €

754 - Prestação de cuidados médicos em Portugal - Evacuação de Doentes 19.975.910 €

Objetivos: Prestar cuidados médicos diferenciados quando esgotados os recursos terapêuticos em Cabo Verde. Prestar cuidados médicos até 300 doentes por ano de 

Cabo Verde. Não se incluem neste contingente os doentes com insuficiência renal crónica, necessitando de hemodiálise, cuja evacuação será objecto de análise, caso 

a caso, e em termos a acordar entre as duas Partes.

Estabelecimentos Hospitalares 19.975.910 €

8517 - Cooperação Intermunicipal - Cabo Verde 391 €

Objetivos: Empreender programas de cooperação em diversos domínios

Montemor-o-Novo 391 €

8544 - CM Arraiolos - Projecto de reforço do abastecimento de água 4.920 €

Objetivos: Reforço do e distribuição do abastecimento de água

Arraiolos 4.920 €

8673 - ONG IMVF - Projecto de consolidação e integração regional das redes de mutualidades de saúde da ilha de Santiago. 11.750 €

Objetivos: O objectivo geral é contribuir para o reforço do mecanismo de protecção social das famílias, através da promoção de iniciativas ao nível do sector da 

economia solidária, orientadas para o aumento do acesso a cuidados de saúde e para o aumento do rendimento das famílias, particularmente as mais excluídas e 

carenciadas.



O objectivo específico é contribuir para a consolidação sócio-organizativa das mutualidades de saúde.



Camoes-DASC 11.750 €

8699 - Cooperação com a Universidade de Cabo Verde para o desenvolvimento do Curso de Licenciatura em Enfermagem e Complemento de formação em Enfermagem 151.106 €

Objetivos: Conceber o Curso de Licenciatura em Enfermagem e dos seus programas; Coordenar e leccionar os conteúdos da área ciêntífica de enfermagem do Curso 

de Licenciatura em Enfermagem; Proceder à avaliação dos cursos pelo Conselho da Qualidade e Avaliação da ESEnfC; Formar recursos humanos docentes para 

garantir a sustentabilidade dos cursos de Licenciatura em Enfermagem na Universidade de Cabo Verde

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 151.106 €

8881 - Apoio à candidatura da Cidade Velha a Património Mundial da UNESCO 2.182 €

Objetivos: Apoio à candidatura da Cidade Velha a Património Mundial da UNESCO.

Identificar e conceber um projeto.

Universidade de Aveiro 2.182 €

8943 - Luta Contra a Pobreza (Cabo Verde) 1.977.005 €
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Objetivos: Promover o atendimento integrado às crianças e adolescentes em situação de risco e/ou exclusão social.

Actuar e prevenir comportamentos de risco nas crianças e nos adolescentes.

Envolver os pais e encarregados de educação para assumirem as suas responsabilidades. 

Implementação de um sistema de protecção social às famílias mais carenciadas, sobretudo mulheres e crianças.

Capacitar os jovens para a sua integração socioprofissional.

Envolver as famílias para assumirem as suas responsabilidades no processo educativo.

Contribuir para a criação de uma rede social alargada de apoio às crianças e famílias carenciadas, continuando a apoiar respostas ancoradas às necessidades, 

recursos e potencialidades das comunidades locais daqueles municípios. 

Melhorar as condições de vida de famílias intervindo nas áreas do pré-escolar, habitação social e terceira idade

Gabinete de Estratégia e Planeamento 1.977.005 €

8958 - Bolsas de estudo 4.000 €

Objetivos: Concessão de bolsas a estudantes oriundos de Cabo Verde

Gavião 4.000 €

8963 - Protocolo de geminação com o município de Santa Catarina do Fogo 8.434 €

Objetivos: Cooperação e intercâmbio nas áreas de apoio institucional, organização de serviços municipais, saneamento básico e ambiente, planeamento e gestão 

urbanística, protecção civil, cooperação descentralizada, fomento cultural e desportivo, educação e formação profissional, juventude e associativismo, turismo e 

promoção empresarial

Miranda do Corvo 8.434 €

8972 - Cooperação económica 5.000 €

Objetivos: Identificação de oportunidades de negócio

Ferreira do Alentejo 5.000 €

9051 - ONG ADPM - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável de Ribeira das Patas (CADeRus) 10.506 €

Objetivos: Reforçar a estratégia de desenvolvimento rural de Ribeira das Patas através da criação de um Centro de Apoio ao Desenvolvimento Rural com 

características multifuncionais, nomeadamente: formação, educação e capacitação; apoio ao empreendedorismo; cidadania e boa governação.

Camoes-DASC 10.506 €

9222 - PROJECTO GLOBAL - COOPERAÇÃO ESTATÍSTICA COM CABO VERDE 74.502 €

Objetivos: Prestação de Assistência técnica e outros apoios à organização, funcionamento e desenvolvimento dos Serviços oficiais de Estatística e respectivos 

sistemas estatísticos nacionais, incluindo todas as componentes de gestão, produção e difusão de informação estatística. 

Instituto Nacional de Estatística 74.502 €

9342 - ONG ACEP - Sabores D'Nha Terra 28.918 €

Objetivos: Contribuir para o desenvolvimento sustentável de Santo Antão, aperfeiçoar o sistema de comercialização e produção iniciado com o projecto 

“Desenvolvimento Institucional e Participação Comunitária”, desenvolvendo competências de promoção e comercialização e reforçando apoios específicos à 

produção.

Camoes-DAB 28.918 €

9479 - Apoio do Município de Vila Franca de Xira e do Município de Santa Catarina a 15 bolseiros oriundos de familias pobres, para a frequência do ensino superior em 

Cabo Verde
26.228 €

Objetivos: Formação de quadros no Município de Santa Catarina através da atribuição de bolsas a estudantes oriundos de famílias pobres

Vila Franca de Xira 26.228 €

9499 - Cooperação económica entre as Autarquias do Seixal e da Boa Vista 2.805 €

Objetivos: Promoção de acções de cooperação económica entre os municipios do Seixal e da Boa Vista

Seixal 2.805 €

9508 - ONG IMVF - A Coerência das Políticas para o Desenvolvimento – O desafio para uma cidadania activa em Cabo Verde 25.330 €

Objetivos: Fomentar a Coerência das Políticas para o Desenvolvimento a nível local para a promoção de uma sociedade inclusiva e capacitada

Camoes-DASC 25.330 €

9599 - Apoio à Educação e Formação através de Equipamento Escolar 11.766 €

Objetivos: Fornecimento de equipamento para apoio à Educação e Formação

Alcanena 11.766 €

9672 - Bolsas de Estudo Ensino Público - Licenciatura 112.749 €

Objetivos: Bolsas de Estudo de Ensino Público para a concessão grau de Licenciatura

Camoes-DPRH 112.749 €

9673 - Bolsas de Estudo Ensino Público - Mestrado 575.079 €

Objetivos: Bolsas de Estudo de Ensino Público para a concessão grau de Mestre

Camoes-DPRH 575.079 €

9674 - Bolsas de Estudo Ensino Público - Doutoramento 295.922 €

Objetivos: Bolsas de Estudo de Ensino Público para a concessão grau de Doutor.

Promoção da integração do desenvolvimento sustentável e alterações climáticas.

Camoes-DPRH 295.922 €

9810 - Atuação imediata em matéria de alterações climáticas. 7.502 €

Objetivos: Estabelecer a cooperação a curto e médio prazo no âmbito das alterações climáticas.

Gabinete de Planeamento e Políticas 7.502 €

9836 - Apoio a Iniciativas Institucionais e da Sociedade Civil (actividades culturais)

-Edição (Programa de Edição e Aquisição)

-Feiras do Livro

-Cinema

-Exposições / Artes Visuais

-Música

-Artes do Espetáculo

-Literatura

-Atividades de Formação

28.804 €

Objetivos: Cooperação cultural nos domínios da literatura, do cinema, das artes do espectáculo, das artes plásticas e outras manifestações. Divulgação e intercâmbio 

de criadores e agentes culturais.

Camoes-DACE 28.804 €

9886 - Bolsas de Estudo (Ensino Superior)

-Vieira

-Pessoa

-Cursos Anuais

-Investigação

-Cursos de Verão

-Bolsas Camões / Comissão Fullbright

-Bolsas Camões / Fundação Eça de Queiroz

11.000 €

Objetivos: Bolsas de Estudo (Ensino Superior)

Camoes-DCEPE 11.000 €

9928 - Centro Cultural Português da Praia

-Edição (Programa de Edição e Aquisição)

-Feiras do Livro

-Cinema

-Exposições / Artes Visuais

-Música

-Artes do espetáculo

-Literatura

-Atividades de Formação

-Custos operacionais - Funcionamento da Estru

488.231 €

Objetivos: Os Centros Culturais Portugueses constituem uma rede estruturada que simultaneamente difunde a cultura portuguesa no exterior e dá apoio às 

estruturas/entidades culturais locais. Os Centros são polos de referência da cultura portuguesa, promovem ou viabilizam iniciativas locais nas áreas das artes visuais, 

cinema e música, possuem bibliotecas que muitas vezes constituem complementos imprescindíveis das instituições de ensino locais, tornando-se, assim, pólos de 

irradiação de conhecimento e espaços de convívio frequentados por largas camadas da população. Fomentar o intercâmbito cultural entre criadores marroquinos e 

da CPLP.

Camoes-DACE 488.231 €

DSC / DPC



9979 - Encargos com Rede de Docência (EnsinoSuperior)

-Leitores

-Docentes

-Centros de Língua Portuguesa

-Cátedras

-Atividades de Ensino (Leitores, Docentes, CLP)

-Atividades de Investigação (Cátedras)

291.454 €

Objetivos: Redes de professores de Língua e Cultura Portuguesa e de Formadores de Língua Portuguesa que promove a docência da língua e das culturas dos países 

de língua portuguesa e a formação de professores de língua portugesa, bem como todo um conjunto de actividades relacionadas. Cooperação na área do ensino e 

aprendizagem da Língua Portuguesa. Formação científico-linguística de estudantes de cursos com a componente de Língua e/ou Cultura Portuguesa.

Camoes-DPRH 230.774 €

Camoes-DCEPE 57.880 €

Camoes-DACE 2.800 €

10447 - ONG ACRIDES - Inclusão Social das Crianças, adolescentes e Jovens vulneráveis do Bairro do Tira Chapéu
10.000 €

Objetivos: Promover a Inclusão Social das crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, para Garantir a Cidadania, a Segurança, a Estabilidade e o 

Desenvolvimento Comunitário Integrado.

Atividades e oficinas culturais, desportivas e recreativas que coíbam e desmistificam o consumo da droga, do álcool, do sexo, da violência na escola e na comunidade 

de Tira Chapéu, tido com um índice de gravidez precoce, crianças agressivas na escola, jovens alcoólatras, prostituição, toxicodependentes, ambiente deplorável de 

adolescentes e jovens delinquentes nesta comunidade.

No âmbito destas atividades encontra-se previsto o fortalecimento das intervenções em rede, com o Instituto Caboverdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), o 

Ministério da Educação, as Associações Comunitárias, os Actores Comunitários, a Direcção Geral da Solidariedade Social, a Câmara Municipal da Praia, entre outros 

parceiros.

Camoes-DAB 10.000 €

8612 - Projecto Morabeza 14.944 €

Objetivos: Fomentar conhecimentos e competências indispensáveis dos cidadãos e das cidadãs de Cabo Verde, promovendo a sua integração e o seu acesso à 

sociedade da informação; promover o combate à info-exclusão e contribuir para o reforço e capacitação do movimento sindical de Cabo Verde, através do 

desenvolvimento de competências dos seus quadros, bem como do reforço das estruturas formativas locais.

Camoes-DAB 14.944 €

8785 - Cooperação das Administrações dos Portos de Portugal com as autoridades Portuárias de Cabo Verde.



(Projeto que agrupa as administrações dos portos de Portugal c/ CVD)

1.624 €

Objetivos: Colaboração na área da formação e desenvolvimento de capacidades. Partilha de experiência e know-how no âmbito da operação e gestão portuária.

Administração do Porto de Lisboa 74 €

Administração dos Portos do Douro e Leixões 1.550 €

Área de Intervenção IV - Ajuda a Programas e Ajuda sob a Forma de Produtos 2.779.200 €

6182 - Comissão do Acordo de Cooperação Cambial / Unidade de Acompanhamento Macro-Económico 79.200 €

Objetivos: Reforço da estabilidade macroeconómica e financeira da economia cabo-verdiana 

Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais 79.200 €

8343 - Apoio ao Orçamento. 2.700.000 €

Objetivos: Apoio ao orçamento 

Camoes-DAB 2.700.000 €

Custos Administrativos Transversais 378.562 €

Custos Administrativos Transversais 378.562 €

5983 - Custos Administrativos (GAAI; Missões; Técnicos sectoriais; Fundo de maneio Embaixada; Transporte mercadorias). 178.825 €

Objetivos: Custos Administrativos 

Camoes-DAB 178.825 €

8414 - Custos Administrativos - Encargos com Conselheiros e Adidos para a Cooperação nas Embaixadas 199.737 €

Objetivos: Custos Administrativos 

Secretaria Geral - MNE 199.737 €

Total Geral 33.564.160 €

* Os montantes para 2014 são de natureza preliminar
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