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Evolução da população- 2000 e 2010 
(INE)
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Taxa de crescimento demografico 1,2% por ano (2015) 
Indice sintético de fecundidade - 2,36 crianças por mulher (2013)



• Arquipélago situado na África 
Ocidental a 455 km da costa 
continente.

• Origem vulcânica
• Superficie de 4.033 km2
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• Superficie de 4.033 km2
• 10 ilhas, sendo 9 habitadas e

distribuidas em 2 grupos:
– Barlavento
– Sotavento

• Clima tropical seco, com
precipitações fracas e
irregulares



• População: 524.833 (2015)
• População urbana 62% (2015)

– Esperança média de vida (anos)
• M – 79,9; H – 71,7

– Idade média 27 anos
– % pessoas com mais de 65 anos 
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– % pessoas com mais de 65 anos 
(7,7%)

• Crescimento du PIB em 2015 -
2 %. 

• Economia baseada no sector 
de serviços (comércio, 
turismo, transportes). 



Divisão administrativa:
22 CONCELHOS

Serviços de Saúde (2016)
- 2 Hospitais Centrais
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- 2 Hospitais Centrais
- 4 hospitais regionais
- 17 Delegacias

- Centros de Saúde
- Postos sanitários
- Unidades Sanitárias de Base

Regiões Sanitárias - 2

Estão implementadas duas regiões sanitárias - processo de descentralização do sistema previsto na reforma, em curso, do 
sector. 



• 41 anos de independência traduziram-se em 
importantes ganhos na saúde colocando o país 
numa posição de destaque na sub-região africana.

Saúde
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• Perfil epidemiológico – transição (DNT como 
principais causas de morbilidade e de 
mortalidade, persistência de doenças 
transmissíveis com aparecimento esporádicos de 
epidemia (2009 e 2015)

• desafios para o Serviço Nacional de Saúde 



• Pobreza [35%], entre os quais 10,6% na extrema 
pobreza ocupa um lugar importante entre os 
factores determinantes e condicionantes do nível 
de saúde

Fatores socioeconómicos
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– O ritmo acelerado da urbanização do país;
– A insuficiência do abastecimento da água e as 

deficiências do saneamento básico.
– A insuficiência e irregularidade dos meios de 

transportes entre as ilhas, particularmente os 
marítimos



• Desafios - Recursos da saúde 

• Insuficiência de recursos humanos em várias 
áreas, (médicos,  enfermeiros, 
farmacêuticos, biólogos, nutricionistas, 
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farmacêuticos, biólogos, nutricionistas, 
técnicos de laboratório, administradores de 
saúde);

• Insuficiência de recursos outros 
(equipamentos, consumíveis…) e 

• fragilidade - coordenação e colaboração 
intersectoriais e no financiamento do sector 



• Factores ligados aos outros sectores:
•

– A evolução da Educação em Cabo Verde 
revela progressos importantes, taxa líquida 
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revela progressos importantes, taxa líquida 
de escolarização básica de 96,5%;

– A percentagem crescente da população com 
60 anos;

– Mais de 90% da população vive a menos de 
30 minutos de um serviço de saúde.



Planeamento - Marcos

• Pré-independência – medicina tradicional e fraca oferta de cuidados 
médicos (portugueses)

• Pós Independência – elaboração de vários planos de desenvolvimento
• 1991 – abertura ao sector privado
• 1998 – Elaboração da primeira Carta Sanitária do país. 
• Planos Estratégicos de crescimento e redução da pobreza
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• Planos Estratégicos de crescimento e redução da pobreza

• PNS 2006-2020)
– estabelecer o quadro de referência e as orientações estratégicas que conduzirão à 

reforma do sector saúde em Cabo Verde no horizonte 2020, 
– Resolver os problemas prioritários de saúde que afligem a população cabo-verdiana, 

desenvolvendo actividades preventivas e curativas para controlo das principais 
doenças e promovendo hábitos e estilos de vida saudáveis.



Planeamento em Cabo Verde

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE 2006-2020

PNDS 2008-
2011

PNDS 2012-
2016

PNDS 2017-
2021**2021**

Planos 
estratégicos

Planos 
estrtatégicos

Planos 
estratégicos

…

** fase inicial: basear-se-á nos ODS, programa de governo, 
recomendações OMS,  OOAS, planos regionais, PECS



Eixos centrais de governação para o 
sector da saúde 

� Vontade política -considerar a saúde como uma 
prioridade e um fator do desenvolvimento

• Reorganização e requalificação do Serviço Nacional de
Saúde, visando melhorar a qualidade e o acesso efetivo
de todos os cabo-verdianos aos cuidados de saúde.de todos os cabo-verdianos aos cuidados de saúde.

• Valorização dos Profissionais de Saúde, com
capacitação, motivação e melhor enquadramento na
gestão do Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente,
dos respetivos estatutos.

• Institucionalização do Médico de Família e aposta na
saúde familiar.



Eixos centrais de governação para o sector da saúde 

• Redução do tempo de espera nas consultas e acesso aos
meios de diagnóstico, principalmente, de especialidade.

• Adoção de um programa de vacina do colo de útero (vírus
papiloma – HPV) e de despiste intensivo, nomeadamente,
do cancro da mama, colo de útero, de tubo digestivo e de
próstata, integrado num programa maior de aposta na
prevenção com base na informação, educação, inspeção e
tratamento, cuidados de saúde
prevenção com base na informação, educação, inspeção e
tratamento, cuidados de saúde

• Criação de uma Entidade Reguladora da Saúde;
• Integração efetiva do Setor Privado no Serviço Nacional de

Saúde.
• Desenvolvimento da Saúde como Serviço Exportador.
• Melhoria da Política Farmacêutica, com foco no

Medicamento.



• O Plano de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) é uma descrição dos programas setoriais

e de políticas macroeconômicas, estruturais e sociais do país para um período de médio e

longo prazo (5 anos) para promover um desenvolvimeto sustentável de Cabo Verde

baseado num novo modelo de crescimento económico, assente em um novo modelo de

Estado e focado na melhoria da qualidade de vida das pessoas.
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Estado e focado na melhoria da qualidade de vida das pessoas.

• O Plano inclui as necessidades e as principais fontes de financiamento dos programas

apresentados no documento. O PEDS está a ser elaborado pelas autoridades do país num

processo que envolve a participação dos agentes da sociedade envolvidos no processo

juntamente com os parceiros de desenvolvimento do país incluindo as Nações Unidas, os

membros do GAO, o Fundo Monetário Internacional e outros parceiros multilaterias e

bilaterais .



PREPARAÇÃO ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PEDS E SUA 
INTEGRAÇÃO COM OS ODS

Programa do Governo da IXª 
Legislatura

VISÃO CABO VERDE 2030

Visão do 
Governo

Visão do 
Sector 
Privado

Visão das 
ONGs

Visão dos 
Poderes
Locais

Conselho Económico, Social e 
Ambiental

Conselho de Concertação Social

Construção da 
Visão Nacional

Governo
Privado

ONGs Locais
Regionais

PLANO ESTRATÉGICO DE 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Planos Sectorias Planos
Regionais/Municipais

Integração dos ODS

Ambiental

Materialização 
da Visão



Visão

Pilares

Áreas estratégicas

Abordagem Programática
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Áreas estratégicas

Programas

Projetos



• Planeamento em saúde
• PNDS 2017-2021

• Linhas gerais do PEDS
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• Linhas gerais do PEDS

• Resultado avaliação final PNDS 2012-2016



Desenvolvimento do Sector Farmacêutico e Tecnologias de Saúde

Prestação de Cuidados de Saúde 

Desenvolvimento dos Recursos Humanos de Saúde
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Desenvolvimento dos Recursos Humanos de Saúde

Fortalecimento da Rede de Infraestrutura de Saúde 

Governação e Desenvolvimento Institucional

Promoção e Investigação em Saúde

Programa de Apoio a Gestão 



PEDS

PLANEAMENTO
LONGO PRAZO

QFLPQMLP

MODELO 
COERÊNCIA
LP

Programa do 
Governo

Agenda /Visão LP 
Cabo Verde 2030

POLÍTICAS E 
ESTRATÉGIAS

Avaliação

Ordenamento
doTerritório

Sistema 

COERÊNCIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Programa Setorial 
n

Programa Setorial 
2

Programa Setorial 
1

QUADRO 
LOGICO

PPFP e PPIP 
Nível 
Programa

PROGRAMAÇÃO
A NIVEL PROGRAMA

Avaliação
DECRP anterior

Sistema 
Estatístico
Nacional Governo

Sistema
Nacional 
Investimento
Público

ODS 



PEDS

QUADRO 

QDLP
QOLP 

(MACRO)

MODELO 
COERÊNCIA

LP

Programa do 
Governo

ODS 

POLÍTICAS E 
ESTRATÉGIAS

Agenda /Visão LP 
Cabo Verde 2030

Ordenamento
doTerritório/Re

gionalização

Sistema 
Estatístico

MODELO 
COERÊNCIA

MP

QDMPQOMP 
(MACRO)

QDMP

PLANEAMENTO
LONGO PRAZO

PLANEAMENTO
MÉDIO PRAZO

ORÇAMENTO DO 
ESTADO (OE)

MODELO 
COERÊNCIA

CP

QO/Macro
Anual

Orçamento
Anual

QUADRO PPIP Nível 

PLANEAMENTO
CURTO PRAZO

COERÊNCIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Programa Setorial
n

Programa Setorial
2

Programa Setorial
1

QUADRO 
LÓGICO

PPIP Nível 
Projeto

PROGRAMAÇÃO
A NIVEL PROJETO

Cabo Verde 2030 Estatístico
Nacional

Sistema
Nacional 

Investimento
Público

Avaliação
DECRP 3

QUADRO 
LOGICO

PPIP Nível 
Projeto

Programa Setorial
n

Programa Setorial
2

Programa Setorial
1

QUADRO 
LOGICO

PPIP Nível 
Projeto

Programa Setorial
n

Programa Setorial
2

Programa Setorial
1

SEGUIMENTO E AVALIAÇÃO (S & A )

PROGRAMAÇÃO
A NIVEL PROGRAMA

PROGRAMAÇÃO
A NIVEL ATIVIDADES



Como é o processo de elaboração do PEDS?

Processo de elaboração do PEDS e o fluxo de informação daí resultante

devem ser visto em dois sentidos:

� Descendente, do Ministério das Finanças (MF) e Conselho

Consultivo para os ministérios sectoriais.

O MF define as directivas, objectivos e eixos para a preparação do Quadro

Lógico do PEDS em concordância com as grandes orientações de política do

Programa do Governo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel e as

recomendações do Conselho Consultivo.recomendações do Conselho Consultivo.

� Ascendente, dos Ministérios sectoriais para o MF.

Os sectores submetem as suas propostas de planos sectoriais elaborados

em conjunto com os “Working Groups” e enquadrados nos objectivos e

pilares definidos pelo MF e o Conselho Consultivo. O MF verifica se os

programas sectoriais são coerentes com os objectivos da política

macroeconómica e da sustentabilidade fiscal.
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PEDS e o Programa do Governo

BASES PARA A ELABORAÇÃO DO PEDS – Programa do
Governo

PEDS deve servir como uma ferramenta de
planeamento para concretizar a visão do governo
da IX Legislatura 2016 — 2021.

Nesta lógica deve focar na promoção de umNesta lógica deve focar na promoção de um
crescimento sustentável ancorado na promoção e
fortalecimento do setor privado e melhoria de
condições de vida das famílias (pleno emprego).

O foco do PEDS deve basear-se nas vantagens
comparativas do País de forma a dinamizar a
economia, promovendo a diversificação da base
produtiva ancorada no setor turismo.



PEDS e o Programa do Governo

O PEDS deve estar alinhado com o objetivo geral do
Governo que é promover o desenvolvimento
sustentado da Nação, baseado em:

Mais liberdade

Mais democraciaMais democracia

Mais qualidade de vida e felicidade para todos

Mais emprego e de qualidade

Mais segurança



Cadeia de Resultados de um Programa 

núcleo conceitual

Mudanças a curto e médio prazos na
qualidade de vida da comunidade e dos
beneficiários diretos do Programa

Mudanças a longo prazo na sociedade
envolvendo conhecimentos, habilidades,
comportamentos e condições de vida

Resultados Finais
Impactos a longo prazo

na Sociedade

Resultados 

Intermediários
Efeitos a curto e médio prazos
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Pessoas, instalações, equipamentos,
materiais e serviços necessários para
executar as Ações

Trabalho realizado para converter
insumos em produtos por meio das
Ações do Programa

Bens ou serviços entregues aos
beneficiários diretos do Programa

beneficiários diretos do Programa
Efeitos a curto e médio prazos

nos Beneficiários e Comunidade

Programa/Projectos

Ações

Insumo

s

Produtos

Recursos

Financeiros



• Planeamento em saúde
• PNDS 2017-2021

• Linhas gerais do PEDS
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• Linhas gerais do PEDS

• Resultado avaliação final PNDS 2012-2016



Desenvolvimento do Sector Farmacêutico e Tecnologias de Saúde

Prestação de Cuidados de Saúde 

Desenvolvimento dos Recursos Humanos de Saúde
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Desenvolvimento dos Recursos Humanos de Saúde

Fortalecimento da Rede de Infraestrutura de Saúde 

Governação e Desenvolvimento Institucional

Promoção e Investigação em Saúde

Programa de Apoio a Gestão 


