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RESUMO 

 A pesca é um setor econômico estratégico para o desenvolvimento econômico de Cabo Verde, razão 
por que qualquer estudo que aborde a eficiência do setor e ofereça subsídios para melhor formulação de 
programas de desenvolvimento é de grande importância. Evidências sobre eficiência técnica e seu 
comportamento ao longo do tempo são alguns dos principais indicadores que os tomadores de decisão 
necessitam para estabelecer políticas para o setor e controle efetivo do esforço de pesca. 
 Neste artigo, teve-se a pretensão de analisar o comportamento da eficiência técnica relativa na 
produção da pesca artesanal em Cabo Verde, na década de 90. Para isso utilizou-se a abordagem não-paramétrica 
de análise envoltória de dados, numa perspectiva intertemporal. 
 Os resultados foram satisfatórios e, de certa forma, estão coerentes com a realidade pesqueira. Espera-
se que possam servir para ajudar na formulação de políticas para promoção do desenvolvimento das pescas em 
Cabo Verde. Constatou-se que existe ineficiência técnica relativa na produção pesqueira; entretanto, o escore de 
eficiência teve diferenças entre os períodos analisados, embora, em termos gerais, tenha-se mantido constante em 
praticamente todas as ilhas. 
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ABSTRACT 

 Fisheries are a strategic economic sector for the economic development of Cape Verde. Any study 
that approaches the efficiency of the sector and that offers subsidies for a better formulation of development 
programs it is of great importance.   
 In the present article, the pretense was had of analysing the technical efficiency in the artesanal 
fisheries in Cape Verde. For this article the nonparametric approach of data envelopment analysis was used.   
 The results were satisfactory and it is expected that they can serve to help in the formulation of 
politics for the promotion of the development of the fisheries in Cape Verde. It was verified that relative 
technical inefficiency exists in the fishing production. However the efficiency score varied along the analysed 
periods, although, in general terms, it stayed constant in practically all the islands.   
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