
 
 
 
 

Interpelação ao Governo sobre a Política Energética 

  
  

  

Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Excelência 

Senhores Membros do Governo, Excelências 

Colegas Deputadas e Deputados 

  
  

O Grupo Parlamentar do MpD, encara o pedido do PAICV de 
agendamento, por via da interpelação, do tema "A Política 
Energética do Governo” com naturalidade e sobretudo, como 
oportunidade concedida ao sistema MpD (Grupo Parlamentar 
e Governo) para esclarecer à Nação Cabo-verdiana, da situação 
energética do País, bem como relembrar, as medidas de política 
que o Governo já tomou e pensa vir a tomar, para o setor da 
Energia, pelo que,  debater no Parlamento, a politica energética 
deste Governo, não deixa de ser uma boa iniciativa. O Grupo 
Parlamentar do MpD declara-se disponível para nele participar 
ativamente e contribuir decisivamente para um debate 
esclarecedor e profícuo.  
  

Porém, pelas Conferências de Imprensa dadas recentemente 
por dirigentes do PAICV, incluindo seu Presidente interino, 
pelo texto que acaba de ser lido pelo interpelante, corremos 
todos, o risco de ficarmos nas “entrelinhas” pelas boas 
intenções, pois, deixam antever, que provavelmente, o 
interesse e a preocupação no agendamento desta interpelação, 
serão outros que não, o esclarecimento da opinião pública 
sobre a real situação energética do País e muito menos sobre 
as medidas adotadas pelo Governo para debelar ou mitigar as 
nefastas consequências da mais recente escalada de preços dos 
combustíveis no mercado internacional. 
  



Disse e bem, o Senhor ministro Alexandre Monteiro, que o 
preço da luz disparou e vai continuar a aumentar em todos 
os países da União Europeia e do Mundo Ocidental, devido 
ao aumento dos preços grossistas. As razões para estes 
aumentos podem ser de vária ordem, mas, essencialmente, 
relacionados com a retoma da economia. Depois do período 
de confinamento, provocado pela pandemia, a abertura da 
sociedade e o retomar dos negócios levaram a um aumento 
da procura e, aqui funciona a lei do mercado. Maior 
procura vs menor oferta, consequentemente, provoca 
subida do preço.  
  
O nosso País, muitíssimo dependente do exterior em matéria 
energética, não foge à lei do mercado internacional, foi assim 
no passado, continua a ser assim no presente e, sê-lo-á nos 
tempos mais próximos. O preço do barril de brent (grude) no 
mercado internacional subiu gradualmente nos últimos doze 
meses e vai continuar a subir, segundo as previsões, pelo que, 
queiramos ou não, temos de estar preparados para enfrentar 
esta escalada de preços, que em última instância, acabará 
refletida na conta mensal de eletricidade e água.  
  

 Cabo-verdianas e cabo-verdianos 

  

Internamente, o que vai mudando, Graças a Deus e à nossa 
Democracia, são os Governos e as respostas que cada um vai 
dando aos problemas nacionais, mormente nos momentos de 
maiores apertos ou crises, mais ou menos profundas. 
  
Por exemplo, em 2012, quando se assistia a uma escalada de 
preços de combustíveis no mercado internacional, o país teve 
as tarifas de eletricidade mais elevadas dos últimos anos, ao 
invés de medidas de política visando mitigar os impactos 
sociais e económicos, o Governo do PAICV pela voz do  seu 
primeiro-ministro, perante a notícia veiculada na TCV que “A 
taxa da eletricidade estava mais cara desde o dia anterior” 
respondeu à imprensa, dizendo:  
 



“Não é a Electra que aumenta os preços, é a Agência 
Reguladora e digo desde já, que o Governo não vai subsidiar 
os novos preços.” para depois acrescentar: “Temos de 
considerar a escalada do preço no mercado internacional, 
todos os Cabo-verdianos têm de acompanhar o que é que está 
a acontecer no mercado internacional. Há um aumento aqui 
interno dos preços dos combustíveis e há também um aumento 
de eletricidade e de água, os serviços públicos, as empresas e 
as famílias, têm de passar a poupar, a estabelecer como meta, 
reduzir 20 a 25% do consumo de energia ou mais, para 
poderem pagar menos…”  Como não bastasse.  
 

O Governo do PAICV fez aprovar no Orçamento de Estado para 
2013 o agravamento da tributação do IVA para a eletricidade, 
passando a taxa do IVA a incidir não apenas sobre 30% do valor 
da fatura, mas sim, sobre 100% do valor da fatura, a pagar pelo 
consumidor. Em termos práticos, com esta medida, a taxa 
efetiva do IVA sobre a eletricidade passou de 4,5% para 15%, 
logo, um aumento de 10,5 (pontos percentuais). 
 

Nessa altura, o PAICV e seu Grupo Parlamentar, quedaram-se 
mudos, num silêncio sepulcral, pois os aumentos do preço da 
água e eletricidade, não eram culpa do Governo nem da Eletra, 
mas sim, sobretudo da escalada de preços do petróleo no 
mercado internacional ou quiçá da ARE.  
  

Senhor Presidente da Assembleia Nacional,  
Senhores Membros do Governo, 
Colegas Deputadas e Deputados 

  
 

Nos primeiros dias de setembro passado, a ARME fez o anúncio 
público do agravamento do preço da eletricidade, para vigorar 
a partir de 01 de outubro corrente e; 
 

É caso para se dizer que, para certos Partidos Políticos, 
mudam-se os tempos, mudam-se as verdades, mormente 



estando na oposição, esquecendo-se que na política, temos 
que saber ser honestos e sobretudo coerentes. 
 

O PAICV, não se fez rogado e no imediato, veio publicamente 
crucificar o Governo do MpD, alegando que a verdadeira causa 
do aumento do preço de energia é a compensação à Electra 
pelas perdas provocadas pelas medidas de campanha eleitoral 
levadas a cabo pelo Governo que acumulou dividas avultadas 
junto da empresa produtora e distribuidora de energia elétrica. 
Isto é, para ganhar as Eleições Legislativas em abril, o Governo 
do MpD impôs elevados custos à Electra com o perdão das 
dívidas, que agora são repassadas aos consumidores, famílias e 
empresas e, assim, ficamos a conhecer mais uma desculpa 
esfarrapada e sem nexo, a justificar a sua derrota nas últimas 
eleições legislativas.  
É claro que o PAICV sabe e se não sabe, tem obrigação de saber 
que, os princípios orientadores da política de preços e a 
fórmula de cálculo dos preços comercializados de produtos 
petrolíferos em Cabo Verde, são fixados por lei, 
designadamente, o Decreto-lei nº19/2009 de 22 de junho, 
razão pela qual, a causa encontrada para justificar o aumento 
da eletricidade, no mínimo, roça o absurdo. 
 

Perante o anúncio da ARME e ao contrário do sucedido em 
2012, o Governo do MpD, liderado por Ulisses Correia e Silva, 
assumiu postura responsável e completamente diferente. De 
pronto, veio o primeiro-ministro, tornar publico, medidas de 
política assertivas e essenciais, no sentido de: 
 

 

• -Reduzir o IVA na eletricidade e água de 15% para 8%, 
diminuindo assim a tarifa suportada pelos consumidores; 

 

 

• - Aumentar a tarifa social de energia de 30% para 50%, 
passando as famílias abrangidas pela tarifa social a pagar 
menos do que pagavam até setembro, a partir de 1 de 
outubro corrente; 



 

 

• - A majoração dos custos de eletricidade e da água para as 
empresas, em sede do Orçamento do Estado de 2022, 
diminuindo o custo de um dos fatores de produção. 

 

Naturalmente, as medidas que implicam alterações do IVA e do 
Imposto sobre o Rendimento para as empresas constarão da 
proposta do Orçamento do Estado de 2022.  
 

O Governo desenvolveu ainda, um amplo programa de 
acesso digno, à água, eletricidade e saneamento e continuará a 
suportar os custos de ligação e religação da rede de esgoto, 
energia e água bem como a sanitários, com recurso ao Fundo 
do Ambiente. 
  

Senhor Presidente da Assembleia Nacional,  
Senhores Membros do Governo,  
Colegas Deputadas e Deputados,   
 

O PAICV sentiu-se tocado e profundamente incomodado com a 
pronta e responsável RESPOSTA do Governo do MpD. Pois só 
assim se compreende o episódio desse partido que, numa 
semana tivesse pedido a “imediata intervenção do Governo” e 
perante a intervenção solicitada, no imediato, tenha vindo 
questionar, se o “momento era o mais adequado” além de 
considerar a comunicação do primeiro-ministro “uma ação de 
campanha”.  
 

Afinal, é caso para se perguntar. 
Estaria o PAICV interessado em solicitar ao Governo a adoção 
de medidas para mitigar os efeitos do aumento do preço da 
eletricidade? Ou quereria apenas 

fazer chegar aos seus militantes e simpatizantes, mais um 
cartão-postal, sabe-se-lá com que intenção? 

 

Não temos dúvidas. As medidas preconizadas e anunciadas 
pelo Governo amortizam o aumento anunciado e, contribuem 
sobremaneira para a proteção das famílias mais vulneráveis 



que passam a pagar menos do que estão a pagar 
atualmente e a tarifa em vigor é a mais baixa dos últimos 
quinze anos. 
 

Vamos debater as políticas do Governo para o setor da Energia 
de cara levantada porque sabemos o que este Governo está a 
fazer. Apoiamos inequivocamente essas medidas de política, 
porque acreditamos nelas e, porque vão dar resultados.  
   
Venha o debate e que seja bom, esclarecedor e profícuo como 
esperam os cabo-verdianos. 
  

Obrigado 

  

  
 


