
O Colóquio Internacional Cabo Verde e Guiné-Bissau: Percursos do Saber e da Ciência resultou de uma parceria entre investigadores do Insti-
tuto de Investigação Científica Tropical (IICT) e do Centro de Administração e Políticas Públicas do Instituto de Ciências Sociais e Polí-
ticas (ISCSP-UTL) no quadro de programas de investigação em curso, e visou criar um fórum para investigadores das várias áreas do saber 
científico para apresentarem e partilharem estudos e resultados de projetos sobre Cabo Verde e a Guiné-Bissau.  
Refletindo, em simultâneo, uma história partilhada, imposta pela presença colonial Portuguesa, e uma evolução diferenciada em função de 
condições específicas e percursos próprios a cada um destes dois países, Cabo Verde e a Guiné-Bissau são hoje uma referência fundamental 
no mundo Atlântico e na África Ocidental, como bem testemunha o crescente número de trabalhos de investigação e de projetos de coo-
peração. Nesse sentido, este Colóquio pretendeu dar maior visibilidade à investigação que tem vindo a ser feita, contribuindo para dina-
mizar o interesse por estes dois países e sublinhando o papel desempenhado pela investigação científica e pelo envolvimento direto no de-
senvolvimento e na cooperação.  
Privilegiou-se por isso uma abordagem comparativa e interdisciplinar que, como se pode ver pelos trabalhos que agora se publicam, teve 
em conta perspetivas históricas, antropológicas, sociológicas, culturais, económicas, políticas, biológicas e ambientais, que permitiram não 
só uma visão histórica e multidisciplinar em termos regionais e mundiais mas também em termos do reconhecimento da importância dos 
saberes e do conhecimento científico no contexto atual destas sociedades. Espera-se assim que, através de uma análise histórica mais global 
e abrangente, seja possível uma melhor compreensão da situação presente destes dois países, ajudando a identificar dificuldades atuais e a 
cooperar na sua resolução.  
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