
Delegação da União Europeia em Cabo Verde

A ação do projeto desenvolver-se-á  torno das seguintes atividades:

Criação de novos itinerários turístico – culturais na ilhas de
Santo Antão e Santiago.

Na ilha de Santo Antão o  “Circuito do Aguardente e derivados - O
Grogue como produto cultural”: propõe-se criar o roteiro do gro-
gue, ponche e licores nos municípios de Ribeira Grande e Paúl. 
Na ilha de Santiago: criação do o “Circuito da Baixa da Praia – Das
Águas Doces e Salgadas” o qual visa contribuir para desencrava-
mento dessa zona, principalmente a do Taiti, e alertar as entidades
oficiais para uma maior atenção na conservação e preservação do
meio ambiente envolvente.

Promoção de atividades artísticas e culturais na cidade de Praia

Na capital serão realizadas atividades dirigidas à melhoria da estética
da cidade: enriquecimento da  Sala-Museu Amílcar Cabral com ou-
tros documentos de arquivo, conservados na própria FAC ou prove-
niente de outras organizações e entidades culturais europeias;
realização do “Concurso Arte Urbana Pública”  destinado a jovens
artistas  que consiste na elaboração de 3 pequenos projetos artísticos
para a valorização das áreas urbanas desfavorecidas da Praia; reali-
zaçao do “Concurso Dar Cor e Vida aos Bairros da Capital”, que
porá, à disposição de jovens desempregados com formação em pin-
tura, 5 bolsas de trabalho, um meio de oferecer uma ocupação a esses
jovens.

Atividades de sensibilização

Serão organizadas jornadas de sensibilização nas escolas e dirigidas
aos principais actores reponsáveis pela gestão do território sobre a
questão da preservação do património ambiental e cultural do arqui-
pélago.

Atividade de formação

Serão organizadas actividades de formação específica para formado-
res de formadores sobre o turismo sustentável e para jovens discen-
tes com o objetivo de lhes fornecer instrumentos para participar nas
atividades de desenvolvimento turístico promovidas pelo projeto. Serão
organizadas também, actividades para a promoção e vulgarização dos
conceitos de “Hotéis difundidos” e de “Restaurantes culturais em casas
de família”, ferramentais útéis para  a promoção do auto-emprego.

Ações de visibilidade

Organização de um Information day inicial e de um Information day final.

Ações de promoção

Elaboração e implementação de um plano de marketing. 

Grupos interessados. Os principais guropos interessados são: au-
toridades locais, operadores turísticos e culturais, jovens artistas, mu-
lheres, populações locais.

Duração: 36 meses (2016-2018)
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O projeto beneficiou do apoio financiero da União Europeia

O projecto é implementado pela 

Cabo Verde:
História, Cultura
e Ambiente
para um Turismo
Sustentável

Programa Temático para Organizações da Sociedade Civil e Autoridades Locais:

"Preservação e melhoria do património social, cultural e ambiental
como fator de diversificação e desenvolvimento do turismo sustentávele

solidário em Cabo Verde"



O turismo cultural, histórico e social, na vertente que se pre-
tende desenvolver neste projeto, tem um papel estratégico
em Cabo Verde, não só pelo respeito ao património histórico
e à natureza, como também pelas importantes funções e
serviços que desenvolve, sendo de vital importância para a
coesão da sociedade e para o nível de emprego que
potencia.

Central no projecto é também o conceito de desenvolvi-
mento turístico inclusivo, em que as comunidades locais
estão envolvidas, são escutadas e vêem respeitadas as suas
necessidades, através do diálogo frutífero entre os su-
jeitos económicos, autoridades locais e cidadãos. No
desenvolvimento do projeto, será adotada uma abordagem
integrada, capaz de envolver ativamente e de maneira par-
ticipativa as populações locais e de valorizar a sua condição
socioeconómica. As comunidades locais serão parte inte-
grante da acção. 

Todas as atividades previstas concorrem, assim, para a con-
secução de resultados importantes em termos de proteção
do ambiente, diversificação da oferta turística do arquipé-
lago, criação de emprego para jovens em situação de des-
vantagem social e reforço da colaboração entre atores da
sociedade civil, autoridades locais e populações. 

volvimento sustentável, incluindo o sector turístico; criar novas
dinâmicas de turismo de base comunitária e rural.

O património cultural, histórico e social do território reveste-
se, neste projeto, duma forte centralidade, na medida em que
constitui um recurso importante para a estratégia de desen-
volvimento local e de coesão socioeconómica do território.
Assim sendo o projeto aspira desenvolver ações de valorização
do património social, cultural e ambiental do país que permi-
tam a diversificação da oferta turística, em estrito respeito pelo
meio ambiente. 

O projeto responde a este objetivo específico, através da rea-
lização de novos itinerários turístico-culturais que partam
da especificidade cabo-verdiana e assentem na sua riqueza
natural, suas tradições e sua história. Para tanto, as atividades
do projeto serão focalizadas em duas ilhas de Santo Antão e
Santiago. 

Paralelamente, será desenvolvido um forte trabalho de sensi-
bilização das populações e autoridades locais visando a mu-
dança de mentalidades  relativamente à questão da
preservação do património, dos recursos naturais e dos direi-
tos das populações, nomeadamente, os seus costumes, valo-
res, crenças e tradições. 

O projeto propõe-se contribuir para uma nova forma de pen-
sar e viver o turismo em Cabo Verde, um turismo sus-
tentável e solidário. Estabelece como objetivo geral a
preservação e melhoria do património social, cultural e
ambiental como fator de diversificação e desenvolvimento
do turismo sustentável e solidário em Cabo Verde. O projeto
propõe-se atingir, designadamente, os seguintes objetivos es-
pecíficos: valorizar a diversidade cabo-verdiana visando uma
oferta turística de qualidade, respeitadora do meio ambiente
e geradora de emprego; sensibilizar as autoridades locais e
as populações para a necessidade de preservar o património
social, cultural, urbanístico e ambiental como fator de desen-

"Temos che criar una cultura
nova, baseada nas nossa
tradiçoes, mas respeitando
tudo quanto jà se tem no mundo
para servir o homen”

(Amilcar Cabral)


