
1 
 

 

 

GRUPO PARLAMENTAR DO PAICV 

INTERPELAÇÃO AO GOVERNO SOBRE A POLÍTICA ENERGETICA 

 

Excelências, 

Senhor Presidente da Assembleia Nacional; 

Senhor Ministro da Indústria, Comércio e Energia; 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados; 

 

Prezados colegas representantes do Povo! 

 

 

O sector energético é estratégico para o desenvolvimento de qualquer país. 

A energia é recurso fundamental para o funcionamento de empresas e 

serviços e imprescindível para a comodidade e conforto das pessoas e 

famílias.  

Podemos dizer, sem hesitar, que o acesso à energia regular, de qualidade e 

mais barata constitui uma aspiração Nacional.  

De igual modo, podemos afirmar que constitui consenso entre os cabo-

verdianos em como o investimento para a transformação e modernização do 

sector energético deve merecer uma atenção muito especial. 

 

Ciente desta necessidade, os Governos liderados pelo PAICV mobilizaram 

recursos, internos e externos, e promoveram reformas estruturais para a 

qualificação do sector de Energia em Cabo Verde. 

Mais! 

Para o PAICV, a condição de insularidade do País obriga a qualquer Governo 

a ter consciência clara da necessidade do investimento em todas as ilhas, para 

se combater as assimetrias regionais e melhorar os contextos de 

investimentos em todo o território Nacional. 

Por isso mesmo, as reformas e os investimentos empreendidos pelos 

Governos suportados pelo PAICV permitiram a instalação de centrais 

únicas, movidas maioritariamente a fuel, em praticamente todas as ilhas, 
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promovendo a economia de escala e a eficiência energética, com benefícios 

diretos para o consumidor final. 

Uma outra dimensão da política energética que esteve em evidência, durante 

a governação anterior, é a das energias limpas, onde projetos ambiciosos de 

aproveitamento das energias renováveis, designadamente a solar e a eólica, 

foram estruturados e implementados em Cabo Verde.  

Prova disso são os parques eólicos e fotovoltaicos que foram edificados em 

algumas ilhas do País. 

 

Excelências, 

De um ponto de partida difícil, confrontado com uma situação dramática de 

falta de investimentos, de uma privatização sem contornos claros e com 

cortes sistemáticos de energia, para além de problemas graves de 

ineficiências ligadas à produção, ao transporte e à distribuição de energia, 

conseguiu-se colocar a Electra em situação de estabilidade, fazendo 

desaparecer os famosos apagões em Cabo Verde. 

A atual maioria, quando assumiu o poder, em 2016, engajou-se com o 

compromisso de reduzir os custos de contexto e promover a eficiência 

económica da energia, compromisso esse que, no mais, foi engrossar a já 

enorme lista de promessas não cumpridas.  

 

Segundo o Programa do Governo do MPD para a IX Legislatura, cito, 

“Existem situações que afetam o normal desenvolvimento da atividade das 

empresas, prejudicando as suas condições de competitividade face aos seus 

concorrentes estrangeiros. Importa, por isso, iniciar o trabalho de redução 

dos custos de contexto e de operacionalização do investimento. 

Neste quadro, o país enfrenta grandes desafios na provisão sustentável de 

energia.  

O peso significativo da importação dos combustíveis coloca em evidência 

esta fragilidade. Situação que nem a introdução de energias renováveis no 

plano elétrico conseguiu colorir. Aliás, o País paga pela eletricidade um 

preço muito elevado. Um dos mais elevados do mundo.”1 Fim de citação. 

 

Neste Programa, o MpD prometeu ao País, um programa energético 

consistente, para Cabo Verde, com base nos seguintes princípios 

fundamentais: 

 
1 Cf. Programa do Governo da IX Legislatura, versão digital, pág. 208. 
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i. A segurança energética, que inclui o acesso, a disponibilidade, a 

conservação, a estabilidade dos preços, a independência relativa e a 

competitividade. 

ii. O uso, até onde for técnica e economicamente possível, das energias 

alternativas, particularmente das energias renováveis e limpas. 

iii. A eliminação das barreiras de todo o tipo que têm impedido à iniciativa 

privada desempenhar a função de principal responsável pela segurança 

energética do país, incluindo a produção, transporte e a distribuição. 

 

MAS, MAIS! 

Assumiu o compromisso em reduzir a fatura energética na ordem dos 25% 

ao longo da legislatura.2 

O incumprimento desta meta está expressamente reconhecido na página 55 

do Programa do Governo para a X Legislatura. Mas, mesmo que não 

estivesse reconhecido, o custo das faturas de eletricidade pago pelos cabo-

verdianos de 2016 à presente é suficientemente esclarecedor quanto ao 

incumprimento desta promessa. 

Agora, o Governo diz que “implementará a política energética focada na 

redução da dependência da importação de combustíveis fosseis e redução 

da fatura energética, preocupada em assegurar o acesso universal a uma 

energia fiável, sustentável, moderna e a preço aceitável.”3 

Excelências, 

Verdade seja dita, por mais que doa! 

Hoje, o que verificamos é uma deterioração da situação herdada e a 

transferência, consciente e deliberada, dos custos, quer das más políticas 

quer das ineficiências, para os consumidores, o que de per si justifica 

esclarecimentos por parte do Executivo ao Parlamento, para se conhecer 

melhor as soluções que se desenham para um sector, a todos os títulos, 

nevrálgico e estratégico para o desenvolvimento do País. 

 
2Ibidem, pág. 209. 
3 Cf. Programa do Governo, VIII Governo Constitucional República de Cabo Verde, pág. 55. 
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Assim, face ao aumento brutal de 37% nas faturas de eletricidade, em vigor 

a partir de 1 de outubro de 2021, o Grupo Parlamentar do PAICV, nos termos 

estatutários regimentais, interpela o Governo, por intermédio de S. Excia. o 

Ministro da Indústria, Comércio e Energia, formulando-lhe diretamente as 

seguintes perguntas: 

a) As medidas propostas no Programa do Governo da IX Legislatura 

ainda são válidas ou o Executivo já desistiu delas? 

b) Que constrangimentos impediram o Governo de honrar os 

compromissos assumidos no Parlamento em 2016? 

c) O Governo ainda espera baixar o preço de energia nos próximos 

tempos ou não? 

d) Qual é o valor resultante dos compromissos de perdão das dividas de 

água e energia? 

e) O Governo já pagou as dividas à Electra ou ainda não? Se não o fez 

ainda, como e quando pensa fazê-lo? 

 

 

Muito obrigado. 

João Baptista Pereira 

(Presidente do Grupo Parlamentar do PAICV) 

 


