NOTA CONCETUAL
64.ª REUNIÃO REGIONAL DA COMISSÃO AFRICANA DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO
2.ª EDIÇÃO DO FÓRUM MUNDIAL DA OMT SOBRE O INVESTIMENTO TURÍSTICO EM ÁFRICA
Santa Maria, Ilha do Sal, Cabo Verde, 2 - 4 de setembro de 2021
I. Objeto
Organização e realização conjunta com a OMT da (i) 64.ª Reunião da Comissão Regional da
Organização Mundial do Turismo (OMT) para a África (CAF) e da (ii) 2.ª Edição do Fórum
Mundial da OMT sobre o Investimento Turístico em África (FMITA) 1 nos dias 2 a 4 de
setembro de 2021, na cidade de Santa Maria, Ilha do Sal, Cabo Verde.

II.1. Enquadramento e Justificação
1. Cabo Verde é membro da Organização Mundial do Turismo (OMT) desde 2001 e foi, pela
primeira vez, eleito para o Conselho Executivo (CE) da organização, em setembro de 2017,
para um mandato de quatro anos (2018-2021), quando foi igualmente eleito um dos
VicePresidentes da Assembleia Geral (AG), o que viria a repetir-se em 2019. Todas as eleições
foram sempre em representação do continente africano.
2. Depois de acolher e realizar, com sucesso, em março de 2019, a I Conferência Ministerial da
Organização de Aviação Civil Internacional e a Organização Mundial do Turismo2 sobre
Transporte Aéreo e Turismo em África (I CMTATA), em Santa Maria, Ilha do Sal, Cabo Verde,
desta feita, foi eleito, pela Comissão Regional da OMT para África (CAF), através da resolução
CAF/REC/8 (LXIII), adotada em 8 de junho de 2020, durante a sua 63.ª Reunião, para acolher
e organizar, pela primeira vez na sua história, uma reunião ordinária desta instância regional
da OMT, nos próximos dias 2 e 4 de setembro de 2021, em Santa Maria, Ilha do Sal.
3. A CAF é um órgão subsidiário da Assembleia Geral (AG), e têm a missão de apoiar e ajudar os
estados-membros da OMT, e outras partes interessadas da região, nos seus esforços para
desenvolver a indústria de turismo, como um catalisador para o desenvolvimento económico
e social sustentável, garantindo que os membros beneficiem plenamente dos serviços da
organização e, entre os seus objetivos, para além de assegurar a implementação do Programa
Geral da OMT na região, é funcionar como o canal direto da organização na região através do
qual as preocupações e necessidades locais, nacionais e regionais possam ser comunicadas
com o Secretariado.

II.2. Enquadramento Legal

Depois da 1.ª Edição realizada em Abidjan, Coté d’Ivoire em fevereiro de 2020. 2
Em articulação com a Comissão da União Africana (CUA).
1
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✓ Resolução N.º CAF/REC/8 (LXIII) de 63.ª CAF de 8 de Junho de 2020, elege Cabo Verde para
acolher 64.ª Reunião da CAF;
✓ Resolução de Conselho de Ministros N.º 61/2021, 18 de junho que regula a estrutura
institucional de suporte à organização da 64.ª Reunião da CAF;
✓ Acordo entre OMT e Governo de Cabo Verde, através do MTT, para a realização da 64.ª
Reunião da CAF.
III. Objetivos
1. As reuniões ordinárias da Comissões Regionais cumprem, fundamentalmente, objetivos
institucionais e estatutários da organização onde, para além da discussão e deliberação sobre
questões programáticas, neste caso, a agenda da organização para a região africana,2 são ainda
eleitos os presidente e vice-presidente da estrutura regional e ainda os estadosmembros, para,
em representação da região, serem eleitos, em assembleia geral, para órgãos estatutários e
subsidiários da OMT, nomeadamente, o Conselho Executivo e vários dos seus comités técnicos
e a Mesa da Assembleia Geral.
2. Para o Fórum, no quadro do seu objetivo geral de promover o investimento para o
desenvolvimento e valorização do turismo em África, entre os objetivos específicos destacase
a criação de uma imagem positiva de África e de Cabo Verde, enquanto destinos turísticos,
sobretudo agora com a iniciativa e projetos da Marca de África em que Cabo Verde está
contemplado nesta primeira fase;
3. Ao mesmo tempo, no quadro da estratégia de Cabo Verde para com a OMT e uma maior
integração africana, por via do turismo, é chegado o momento do país se apresentar, tornarse
e/ou ser visto como:
a. um efetivo caso de estudo ou modelo para a OMT e demais organismos internacionais
do turismo interessados, no que se refere ao papel do turismo na economia, no
combate à pobreza e catalisador do desenvolvimento socioeconómico sustentável,
num país sem grandes recursos naturais, por isso, sem uma forte dependência dos
commodities;
b. um potencial centro facilitador de investimentos no turismo ou até um Escritório
Regional da OMT para a África e/ou CEDEAO; um meeting point para investimentos no
turismo em África; e/ou
c. estado-membro com condições especiais de/para formação em turismo para poder
contar com apoio da Academia da OMT para o upgrade e certificação de um dos atuais
e futuros centros/estruturas de formação, seja na Ilha do Sal ou na Cidade da Praia,
num Centro Regional de Excelência de Formação em Turismo;3

IV. Do Programa e Participantes
IV.1. Programa

2

Neste caso, os 10 pontos prioritários da Agenda do Secretário-Geral da OMT para a África.
Isso decorre, certamente, da vontade, ambição e do papel pró-ativo que o país tem paulatinamente
demonstrado, particularmente, enquanto membro da Conselho Executivo da OMT desde setembro de
2017, mas, sobretudo pela proeminência e posição prioritária do Turismo na agenda do Governo,
considerado por alguns um verdadeiro caso de estudo.
3
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Data

Evento

2 Set, Quintafeira

64.ª Reunião da Comissão Regional da OMT para África (CAF)
• Agenda da OMT para África
• Eleições do Presidente e Vice-Presidentes da CAF e dos representantes da
CAF para vários órgãos estatutários e subsidiários da organização

2 Set, Quintafeira

Workshops de formação para nacionais cabo-verdianos
• Marketing Digital
• Investimento na Retoma e Recuperação do Turismo

3 Set,
Sexta-feira

II Edição do Fórum Mundial sobre o Investimento Turístico em África
• Painel sobre Cabo Verde
• Estudo de Caso (Cabo-verdiano)
• Exposição de serviços e produtos ligados ao turismo

4 Set, Sábado

Continuação do Fórum e Atividades Sociais e Técnicas
• B2B (continuação do Fórum)
• Visitas Técnicas e Atividades Sociais (Visita ao projeto Little Africa Maio)

Ainda estão previstas as seguintes ações ou atividades:
•
•
•

Assinaturas de memorandos de entendimento e outros instrumentos de cooperação entre
Cabo Verde e alguns países amigos e parceiros;
Publicação de um catálogo de projetos do turismo de países africanos;
Possíveis missões empresariais de países interessados, no quadro da cooperação bilateral
com Cabo Verde.

IV.2. Participantes
Estima-se um total de 150 a 200 participantes nacionais e estrangeiros, incluindo:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Membros de Governo Africanos responsáveis pelo
Turismo e outros convidados de alguns países amigos e parceiros;
Altos representantes do Secretariado da OMT,
incluindo o Secretário Geral e da CAF, incluindo a
Diretora Regional;
Representantes de organismos nacionais e
internacionais africanos e não só do setor do
turismo;
Parceiros internacionais;
Membros do corpo diplomático residentes no país;
Representantes de Instituições financeiras e
investidores nacionais e internacionais;
Especialistas nas matérias da agenda e dos eventos;
Altos dirigentes dos setores públicos e privados
ligados ao turismo e áreas conexas;
Promotores e operadores nacionais, africanos e
outros do setor do turismo.
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VI.1. Organização e Gestão
A Resolução n.º 61/2021 de 18 de junho regula a estrutura institucional de suporte à
organização, em Cabo Verde, da 64.ª da CAF, em que se destaca:
▪

▪

▪

Comissão Nacional Organizadora (CNO) que integra representantes de vários
departamentos governamentais, estruturas da Administração Central do Estado, empresas
públicas e privadas e outras entidades representativas do sector do Turismo, liderado por um
presidente nomeado pelo ministro de tutela do Turismo e dos Transportes, e que tem a missão
de coordenar a conceção, organização, logística e realização da 64.ª CAF;
Na dependência da CNO e sob a superintendência do seu Presidente, um Secretariado
Executivo dirigido por um Secretário Executivo a contratar exclusivamente para o efeito e 2
(dois) membros nomeados por despacho do MTT, sob proposta do Presidente da CNO; e
Gabinete do MTT que providencia o apoio logístico, técnico e administrativo à CNO e ao
Secretariado Executivo.

A supracitada resolução ainda estabelece que, a CNO, no prazo de um mês após a realização da
64.ª CAF, através do seu Presidente, apresenta ao MTT o relatório de contas e atividades do evento
e dissolve-se automaticamente após essa apresentação e sua aceitação como satisfatória.
VII. Orçamento
O orçamento total do projeto é de 52.058.770 ECV (cinquenta e dois milhões, cinquentas e oito mil
e setecentos e setenta ECV), incluindo as seguintes rúbricas:
Rúbrica

Valor (ECV) Notas

Deslocações e Estadia

12.843.890

Promoção e Divulgação

12.917.404

Logística

23.818.487 Incluindo, serviços diversos, alojamento,
catering, etc.

Imprevistos [5%]

2.478.989

Total

52.058.770

Anexo:
• Proposta de Orçamento
• Resolução n.º 61/2021 de 18 de junho
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