
 

Tópicos-síntese sobre o Ensino Superior em Cabo Verde 

 

Enquadramento 

Transformar o Ensino Superior num eixo estratégico competitivo para o desenvolvimento 

nacional, garantindo mais acessibilidade e melhor qualidade são, de entre outros, os principais 

compromissos assumidos pelo Governo da IX Legislatura. Para o efeito, a reorganização e a 

regulação do sector bem como o municiamento de meios são medidas fundamentais para o 

cumprimento dos desafios. 
Na sequência da instalação da Agência Reguladora do Ensino Superior (fevereiro de 2019); da 

criação da Agenda Nacional de  Investigação (Dezembro de 2018); da montagem dos Serviços 

de Financiamento de Ciência e Tecnologia (junho de 2018) ; do consequente aumento de Bolsas 

de Estudos (consecutivamente, nos últimos três anosos) em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento do país; o Ministério de Educação, através do GESCT apresenta a montagem 

de uma Plataforma para o monitoramento  do desempenho académico de todos os estudantes 

do Ensino superior,  o lançamento do 2º edital para o financiamento dos projetos de 

Investigação & Desenvolvimento e os ganhos obtidos com mais Bolsas de Estudos no ano letivo 

2019/2020. 

 

1. BOLSAS DE ESTUDO 

 

No ano letivo 2019/2020 estão já atribuídas, no seu primeiro semestre, 1372 (mil trezentas e 

setenta e duas) Bolsas de Estudos para formação superior no exterior e em Cabo Verde, mais de 

75 bolsas de estudo do que a totalidade do ano letivo 2018/2019 que foi de 1297 (mil duzentas 

e noventa e sete). 

Estas bolsas de estudos estão repartidas nos três níveis de formação superior, Licenciatura, 

Mestrado e Doutoramento, sendo o primeiro nível aquele que mais se beneficia do contingente 

das disponibilidades das bolsas, na justa medida em que os subsídios públicos através de Bolsas 

de Estudos estão orientados para aumentar o acesso ao Ensino Superior com base no mérito e 

na dificuldade das famílias, num país cuja taxa liquida do ensino superior encontra-se a 24%. 

Entretanto, ao mesmo tempo que se prioriza o aumento de acesso subsidiado com bolsas de 

estudo há uma clara aposta na dotação de quadros especializados beneficiando a pós-graduação 

com enfoque para o nível de Doutoramento que passou de 15 Bolsas de Estudo em 2018/2019 

para 30 Bolsas já neste primeiro semestre de 2019/2020. 

Relativamente às áreas de formação, nota-se um evidente predomínio para a escolha das áreas 

de Engenharias e Tecnologias, seguida das áreas de saúde. Orientações de escolhas que de certa 

forma vão ao encontro das estratégias nacionais do desenvolvimento do país. Entretanto, estas 

engenharias precisam ainda ser melhor direcionadas para o percurso do investimento que vem 

sendo feito para o desenvolvimento do país. A maioria das Engenharias escolhidas são clássicas: 



engenharia informática e de computadores e Engenharia Eletrotécnica. As Engenharias e 

tecnologias de ponta são quase inexistentes. 

As bolsas subsidiadas às instituições nacionais, em função das escolhas, estão ainda a ser 

atribuídas em áreas de Ciências Humanas e Sociais, pese embora de 2018/2019 para 2019/2020 

a área da saúde começa por desapontar como sendo a área mais beneficiada com Bolsas de 

estudos em função das escolhas dos estudantes. 

O quadro em anexo aporta informações que úteis serão para outras análises. 

POTENCIAL DA MEDIDA 

- Aumentará a subsidiação pública da formação superior; 

- Aumentará o acesso ao Ensino Superior; 

-  Disponibilizará quadros qualificados em áreas estratégicas para o desenvolvimento acional 

como Engenharias e Saúde; 

- Aumentará a capacidade competitiva do país.  

 

 

 

 

 

2. BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO; 
 

O Ministério da Educação, na esteira do lançamento do primeiro edital de financiamento de 

Investigação e Desenvolvimento, lançará o 2ºEdital para o financiamento de Investigação & 

Desenvolvimento de acordo com os Eixos temáticos da Agenda Nacional de Investigação. Este 

novo edital será financiado no valor de 12.000.000 ECV (doze milhões de escudos cabo-

verdianos) e cumpri o critério de rotatividade do financiamento das linhas de 

investigação formuladas na ANI. 

As áreas priorizadas neste edital são as seguintes:  

Ambiente e saúde (vertentes: adaptação e resiliência as mudanças climáticas, 

prevenção de riscos e desastres naturais, prevenção e combate a poluição nas regiões 

costeiras; Doenças não transmissíveis, metabólicas e da nutrição; determinantes sociais 

e ambientais de saúde; melhoria das estratégias one health). 



Economia regional (vertentes: melhoramento e aproveitamento de produtos locais; 

cadeias de produção agrícola; circuitos comercias; otimização de meios de transportes 

e circulação de mercadorias; Geografia urbana; planeamento urbano e rural). 

Economia arquipelágica (vertentes: Economia do transporte inter-ilhas; Economia da 

Inovação e empreendedorismo; Crescimento económico e disparidade regional; Direito 

do mar e Direito Económico).  

  POTENCIAL DA MEDIDA 
 
- Aumentará o conhecimento disponível nas áreas de desenvolvimento incorporadas no edital; 
- Disponibilizará conhecimentos para as tomadas de decisão; 
- Criará oportunidades de inovação tecnológica; 
- Promoverá oportunidades de entrosamento entre investigação e empresas. 
 
 

 

3. Plataforma SAMB 

Plataforma que cria um Sistema de Monitoramento dos Beneficiários de Bolsas Estudos e 

Vagas para formação superior no país e no estrangeiro. 

O propósito da plataforma é garantir o segmento dos estudantes nos seus processos 

de inclusão, integração, adaptação e desempenho académico, fornecendo também 

eelementos para reforçar o planeamento da formação do capital humano especializado. A 

plataforma é um website que está dividido em 3 módulos: 

 

Módulo I – Integração da Plataforma SAMB com a Secretária Digital /Universidades e 

Agência Reguladora do Ensino Superior 

 

Eeste módulo, consiste em reter todos dos possíveis campos de integração com a 

Secretaria Digital (que processa o concurso de Bolsas de Estudo e Vagas); com as 

Universidades (que emitem diplomas) e coma ARES (que Reconhece Graus e Diplomas 

adquiridos no exterior).  

Com esta integração a Plataforma SAMB terá dados de todos os alunos que se 

encontram no sistema de Ensino Superior em Cabo Verde e no exterior que servirão de 

input para - monotorização e acompanhamento do candidato. 

 

Módulo II – Monotorização e Acompanhamento dos Candidatos 

 

Este módulo, compilará todos os processos dos alunos universitários desde a Vaga nas 

universidades, o Visto de Estudo, a Inscrição Consular, a Matricula, o Desempenho 



Académico Semestral/Anual, a Emissão do Certificado e o Reconhecimento de Graus e 

Diplomas. 

 

 Módulo III – Estatística e apresentação gráfica das informações – Dashboard 

Este módulo consiste na representação gráfica dos dados em tempo real, possibilitando 

informações de alto nível como relatórios resultantes de filtros e cruzamento dos dados. 

  POTENCIAL DA MEDIDA 
- Aumentará a eficiência e a eficácia no monitoramento de formação de quadros; 
- Disponibilizará informações em tempo record para o planeamento do sistema do Ensino 
superior; 
- Fornecerá informações para o registo de fuga de cérebros; 
 
ObS: 
 
Em complemento a este tópico de síntese fazemos anexar o novo edital que será lançado e o 
quadro das Bolsas de Estudo referente ao biénio letivo 2018/19 – e2019/2020. 
Brevemente, ainda no decorrer desta semana, apresentaremos o link da Plataforma do Sistema 
de Monitoramento de alunos do Ensino Superior para o efeito de visualização. 
 
 

 

 


