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Leadership ganha concurso internacional 
em Cabo Verde
19 de Março de 2012 às 19:32:52 por Comunicado de imprensa 

A consultora vai executar o estudo de viabilidade para o desenvolvimento 
de um parque tecnológico no país africano. 

A  L e a d e r s h i p  B u s i n e s s  
Consulting venceu o concurso 
internacional para efectuar o 
es tudo de v iab i l idade do 
parque tecnológico de Cabo 
V e r d e  – um pro jec to  
financiado pelo Banco Africano 
para o Desenvolvimento. “O 
Parque Tecnológico é   uma 
d a s  c o m p o n e n t e s  m a i s  
visíveis da aposta que Cabo 
Verde tem vindo a fazer no 
desenvolvimento de um cluster 

de tecnologias de informação e comunicação capaz de competir internacionalmente 
na prestação de serviços nesta área”, explica-se em comunicado. 
O projecto terá a duração de dois anos e contempla numa primeira fase a definição 
da estratégia e do modelo de desenvolvimento, diz a consultora. Esta está 
encarregue de elaborar um plano de neg ócios do Parque Tecnol ógico.  
Posteriormente, fará o acompanhamento na implantação dessa estratégia. 
Jorge Cravo, partner da consultora e responsável pela actividade da empresa em 
Cabo Verde, revela que o concurso internacional teve muitos candidatos. Numa fase 
inicial terá envolvido concorrentes de vários continentes tendo, “numa fase posterior, 
sido endereçados convites para apresentação de propostas a um grupo restrito de 
empresas de países como Alemanha, França e Portugal”. 
Desde o início do ano, a Leadership Business Consulting ganhou em Cabo Verde os 
seguintes projectos: definição da estratégia nacional da banda larga para a entidade 
reguladora das comunicações, a implantação do plano tecnológico da educação, 
para o gabinete do Primeiro-Ministro, a estratégia e o modelo de gestão de recursos 
humanos do Banco Comercial do Atlântico, e a revisão e implementação do sistema 
de avaliação de desempenho da ASA – Aeroportos e Segurança Aérea. 
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