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NOTA PRÉVIA
O aumento exponencial da população mundial tem vindo a trazer enormes desafios à Humanidade. Por um lado, é essencial
aumentar a produtividade agrícola de modo a garantir a segurança alimentar e nutricional das populações. Por outro lado, uma
gestão sustentável de recursos naturais deverá acompanhar o aumento da produtividade para que esta possa ser mantida ao longo
das próximas gerações. É partindo destes pressupostos que emerge a necessidade de melhorar, através da aplicação de novas
tecnologias e conhecimento científico, os sistemas agrícolas e as cadeias de valor dos setores alimentar, florestal e ambiental. Os
mecanismos de partilha de informação permitem conectar os atores que geram esses novos conhecimentos (universidades, institutos

de investigação, etc.) e os atores que os utilizam na sua atividade comercial (agricultores, produtores, empresas, etc.) ou outro tipo
de iniciativas e aplicações (organizações não-governamentais e governamentais, associações, etc.).
A Plataforma SKAN – Sharing Knowledge Agrifood Networks (www.skanplatform.org) é uma rede de partilha de conhecimento e
tecnologia, com enforque nos países de língua portuguesa, apoiada pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e pela
CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e coordenada pela INOVISA – Associação para a Inovação e

Desenvolvimento Empresarial.
Em Cabo Verde, tem desenvolvido as suas atividades em parceria com o Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento
Agrário (INIDA) e a Escola de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade de Cabo Verde (ECAA-UniCV).
A realização do presente catálogo teve como objetivo reunir, sistematizar e disseminar informação sobre competências e serviços

de investigação, desenvolvimento e inovação (ID&I) dos grupos de investigação de universidades e institutos de investigação de
Cabo Verde com atuação nos setores agrícola, alimentar, florestal e ambiental, bem como informação sobre os projetos de ID&I de
diversas entidades públicas e privadas, no âmbito dos mesmos setores em Cabo Verde.
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Pretende-se assim, contribuir para o fortalecimento da ligação entre os diversos atores, potenciando a criação de novas parcerias,
projetos e iniciativas em consórcio, contribuindo para o desenvolvimento destes setores e para uma maior Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN).
O processo de levantamento das informações relativas a competências e projetos de ID&I foi realizado através do contacto com as
entidades e através de formulários específicos, que foram entregues aos responsáveis destas entidades por via presencial ou por
correio eletrónico, tendo-se posteriormente procedido a um cuidadoso processo de verificação e validação. No entanto, poderão

sempre existir incorreções ou desatualizações nas informações constantes do presente catálogo, incluindo a escassez ou mesmo
ausência de dados sobre certos grupos e projetos de ID&I.
Por motivos de edição e limitação de espaço, foi necessário proceder a uma seleção dos projetos e tecnologias submetidos para o
catálogo. Tal seleção teve por base os critérios de grau de inovação e potencial de valorização para Cabo Verde, com especial
enfoque nas áreas de atuação da Plataforma SKAN.
A todas as entidades que colaboraram e contribuíram no fornecimento de informações para o catálogo, a equipa da Plataforma
SKAN expressa a sua gratidão.
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SOSTURMAC

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Ambiente

Desenvolvimento Rural

O projeto SOSTURMAC visa trazer um valor acrescentado à oferta
turística das ilhas Canárias e Cabo Verde, orientando-a para as novas
tendências do mercado, ligadas ao turismo científico e de natureza,
focando-se na ilha do Fogo. Tem por finalidade transformar o
ecoturismo numa oportunidade de melhoria socioeconómica e de
conservação do ambiente no espaço de cooperação. O projeto
pretende: promover atuações sustentáveis que promovam o valor do
património natural e arquitetónico da zona de cooperação, que
favoreçam a sua conservação e criem valor acrescentado à sua oferta
de turismo sustentável e cultural; revalorizar o património arquitetónico
e natural do ponto de vista da sua sustentabilidade, promovendo o
desenvolvimento de produtos turísticos de baixa emissão do carbono;
promover a integração de novos valores e produtos desenvolvidos na
dinâmica turística e fomentar a conservação de valores patrimoniais.
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POTENCIAL DE VALORIZAÇÃO
Valorização dos conhecimentos dos beneficiários e formação dos mesmos;
revalorização do património arquitetónico e natural, promovendo o desenvolvimento
dos produtos turísticos com zero emissões de CO².

DATAS DE IMPLEMENTAÇÃO
2016 a 2019

FINANCIAMENTO
Programa Interreg MAC 2014-2020 da
UE

PALAVRAS-CHAVE
Zero emissão de CO2, Valorização do
património

INOVAÇÃO
Desenho do “alojamento modular Zero CO²” e suas possíveis configurações;
identificação e otimização de ferramentas TICs adequadas para a gestão e
comercialização do alojamento turístico “Zero CO²”.

Coordenação Nacional - Ponto Focal
INIDA
Isildo Gomes
isildo.gomes@inida.gov.cv
Coordenação Internacional
ITER
Maria Delgado
mdelgado@iter.es

PARCEIROS
ITER, CICOP, AEIT, MAA, INIDA, UniCV, Município de São Filipe
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