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Discurso de Abertura  

 

Transparência como fator de Desenvolvimento 

Discurso  

Senhor Presidente da Assembleia,  

Senhor Primeiro-ministro,  

Senhores Deputados e Deputadas,  

Senhores membros do Governo,  

Cabo-verdianos e Cabo-verdianas,  

 

A era da digitalização dos governos coloca a discussão da transparência no centro do 

debate sobre a qualidade das democracias representativas. A tecnologia gera inúmeras 

oportunidades para reduzir a assimetria de informação entre sociedade e governo. Quanto 

mais informação, mais bem informados e maior a capacidade dos cidadãos para julgar as 

ações dos seus representantes. Por ter um efeito tão profundo na responsabilidade do 

eleitor às ações dos políticos, a transparência deve ser um tema prioritário em qualquer 

país democrático.  

 

Este é o segundo debate solicitado pelo PAICV nesta legislatura sobre o tema da 

“Transparência como o Fator de Desenvolvimento” nesta casa parlamentar. O velho 

ditado diz…”Só quem tem culpa no cartório e a consciência pesada vem insistindo no 

mesmo assunto…” deixamos uma pergunta e esperamos que o PAICV consegue 

esclarecer de uma vez por todas à opinião pública o que pretende? O PAICV tenta a todo 

o custo empolar este tema, correr atrás de casos, levantar suspeições na vã tentativa de 

vender a ideia que estamos perante um Governo corrupto e, perante todas as evidências 

este PAICV apresenta, sim, falida de ideias e não demonstra ser alternativa para o País.  

Cada vez mais é necessário que, quer os políticos, os gestores públicos, quer os cidadãos, 

tenham em atenção a importância que os bens/recursos públicos detêm pela sua especial 



 

 

2 

2 

característica de serem públicos. Quer isto dizer que os gestores públicos têm de 

administrar os recursos públicos de forma eficiente, eficaz, equitativa e transparente. Por 

seu turno, os cidadãos deverão sentir-se informados, confiantes e conscientes do direito 

que detêm no que concerne às práticas e uso dos recursos públicos por parte de quem tem 

a capacidade de os administrar. Neste sentido, este Governo desde 2016 a esta parte tem 

pautado as suas ações no sentido de tornar as suas ações mais visível e transparente. 

Porém, quem carrega nas costas o rasto de má gestão e de intransparência é o PAICV. 

Nos seus 15 longos e penosos anos de governação são inúmeros os casos de corrupção 

vindos a públicos, mas que ao que tudo indica, em nada envergonha o PAICV.  

 

Com tantos casos de corrupção e sem qualquer pudor para com os pobres, o PAICV 

deveria ser o último partido neste país a estar a falar transparência.  

 

Notícias e fontes do Governo dizem-nos que cerca de 40 processos foram remetidos 

à Procuradoria da República, alguns já forma constituídos arguidos e os processos 

correm os seus trâmites na justiça.  

 

Sr, Presidente,  

 

Boa Governança pressupõe confiança, previsibilidade e accountability. Isto temos, todos, 

por adquirido. A crise desafiante, complexa, com desdobramento sanitário, económico, 

financeiro, social e humanitário e agora com a situação da guerra na Ucrânia, vieram 

realçar ainda mais a importância da transparência e de se ter discurso político 

comprometido com a verdade. Cabo Verde encontra-se neste momento, depois de ter 

enfrentado com muita dignidade a maior crise pós- independência, a viver um momento 

ainda mais desafiante com a situação da guerra na Ucrânia, pela via da inflação, pelo 

aumento dos preços dos combustíveis, eletricidade e produtos alimentares, com o esforço 

titânico de estabilização dos preços, mas, mesmo assim, tem granjeado esforços no 

sentido de relançar a economia, reequilibrar as finanças públicas, consolidar a redução da 

dívida pública, continuar a restaurar os danos económicos desastrosos e, principalmente, 

acudir os mais vulneráveis e demais impactos sociais que nos desafiam a todos.  
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Os tempos de crise dizem-nos bons exemplos além-fronteiras, reclamam 

responsabilidades partilhadas, união, solidariedade e cooperação. O momento, repito: é 

de um ambiente político de diálogo, de confiança recíproca, de respeito mútuo, em 

cooperação, de forma a podermos vencer, com estabilidade política e social, esta crise 

que nos afeta a todos.  

Acredito que somos capazes de dar esse exemplo à sociedade.  

É de suma importância, pois, manter uma relação de confiança no seio da sociedade Cabo-

verdiana e dos parceiros internacionais, onde só a poderemos ter quando os políticos, os 

partidos políticos, as instituições do Estado mantenham e reforçam a credibilidade, a 

eficiência e a eficácia nas contas públicas, e o próprio respeito continuo e em todos os 

momentos ao nosso Estado de Direito Democrático. Tarefa árdua essa da própria ética de 

prestigiar a política e a sua missão grandiosa de serviço público.   

É preciso, por isso, que se elabore um discurso político sério que credibilize a classe 

política e as Instituições da República. Há que saber distinguir a transparência, da 

suspeição e insinuação. Respeitemos as instituições de accountabilit, respeitados e bem 

cotados por entidades supra nacionais que, aliás, tanto tem feito para a valorização dos 

nossos índices de governança e transparência que tanto nos orgulha a todos. Preservemos 

a credibilidade ganha por gerações de homens e mulheres deste país. É, quanto a nós, o 

nosso grande ativo no concerto das nações.    

-Cabo verde é o País mais livre de África- em termos de liberdades políticas e civis 

(Freedom House, 2019/2020: 

- Cabo Verde é a 3ª melhor democracia em África ( Democracy Index, 2021). 

- Cabo Verde lidera o ranking de Governança pública na África Subsariana (Relatório de 

Avaliação Política e Institucional (CPIA), Banco Mundial, 2019). 

-Cabo Verde ocupa a terceira posição do rinking de Perceção de Corrupção em África ( 

Transparency Internacional, 2019).  

-Foi aprovado e implementado Novo Estatuto da RTC com vista a garantir a 

independência, o pluralismo de expressão, o confronto de correntes de opinião e o respeito 

pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Neste sentido, foi criado o Conselho 

Independente, órgão de supervisão e fiscalização interna para fiscalizar o cumprimento 

do serviço público de rádio e televisão. Os seus membros, hoje, são escolhidos pela 
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Assembleia Geral da RTC, pela Plataforma da ONG, pela Associação Nacional dos 

Municípios e pelos trabalhadores da RTC. O Conselho Independente escolhe os membros 

do Conselho de Administração da RTC. Foi revisto o Estatuto da Autoridade Reguladora 

para a Comunicação Social (ARC), permitindo que a ARC tenha condições de exercer 

cabalmente as suas atribuições. 

-O Governo apresentou ao Parlamento uma proposta de lei que institui o regime de 

incompatibilidade que foi chumbada pela oposição por exigir uma maioria qualificada de 

2/3. O MPD, assumiu o princípio de evitar a acumulação de altos cargos da Administração 

Pública com o exercício de altos cargos executivos no partido (Comissão Política 

Nacional e Comissões Políticas Concelhias). Contrariamente ao que era vigente durante 

a governação do PAICV, os delegados dos ministérios deixaram de acumular funções de 

direção partidária concelhia ou nacional, permitindo o foco no serviço público sem 

discriminação de natureza político-partidária e um desempenho mais eficiente e mais 

eficaz da sua missão.  

- Foram feitas grandes reformas na Administração pública, onde se destaca:  

A produção de um instrumento legal de Recrutamento, seleção de pessoal e dirigentes 

intermédios na Administração Pública (Decreto-Lei nº 57/2019). 

Digitalização do processo de recrutamento e seleção na Administração Pública (em fase 

de projeto piloto). 

Construção de um novo modelo de gestão de desempenho (Decreto-Lei nº 12/2020) 

Divulgação ativa, acesso e reutilização de documentos e informações administrativas 

relativos a atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades públicas. 

Código do Procedimento Administrativo (em elaboração) 

-Novas formas de relações com as organizações da sociedade civil, baseadas em critérios 

transparentes, num quadro regulamentado, com publicação de editais, de forma 

transparente e orientado para as medidas e políticas constantes dos programas de família 

e inclusão social. 

- Foi aprovado, em 2018, o Novo Estatuto do Tribunal de Contas, alargando o âmbito e 

reforçando a autonomia e o papel desse órgão de controlo. O novo estatuto permitiu a 

atribuição do acesso do Tribunal de contas ao SIGOF para efeito de controlo 
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concomitante. A Transparência e a prestação de contas foram reforçadas através da 

criação do portal do Ministério das Finanças e a publicação/ divulgação da conta mensal 

e reportes diários, para além das contas trimestrais e anuais.  

Fundos públicos que movimentam vários milhões de contos anualmente, como o Fundo 

Ambiente e o Fundo do Turismo, foram objeto de alterações legais e de modelos de gestão 

e de prestação de contas com muito maior transparência, adequação às finalidades e 

publicação no Boletim Oficial das respetivas diretivas de investimentos e da afetação 

plurianual dos recursos.  

Foi criado o conselho de Prevenção da Corrupção, que está em fase de implementação, e 

que como missão a deteção e prevenção dos riscos de corrupção, a recolha e 

processamento de informação de modo a identificar as áreas mais vulneráveis à 

penetração do fenómeno e o acompanhamento e avaliação da eficácia dos instrumento 

jurídicos existentes, bem como das medidas administrativas adotadas pela administração 

publica e pelo sector publico empresarial em matéria atinente ao combate á corrupção.  

Os processos de privatizações e de conceções são realizados nos termos da lei. Cabo 

Verde está hoje melhor dotado de instrumentos de transparência fiscal e financeira 

importantes para o ambiente de negócios e para a confiança dos mercados e dos parceiros 

internacionais.  

Cabo Verde aderiu, em Julho de 2018, ao Foram Global sobre Transparência e 

Intercâmbio de Informações Fiscais (OCDE). Assinamos também a Convenção Sobre 

Assistência Mútua Administrativa em Matéria Fiscal (MCAA), no dia 27 de Novembro 

de 2019, contribuindo para uma maior transparência fiscal, e um maior combate aos 

fenómenos internacionais de elisão, evasão e a fraude fiscal. Foram feitas alterações a 

nível do sistema financeiro e fiscal do nosso País, para responder às novas exigências e 

compromissos, nomeadamente o Código Geral Tributário, aperfeiçoado para permitir 

maior flexibilidade e eficácia no domínio do acesso e controlo da informação financeira 

e bancária.  

Foi reforçada a autonomia do INE- Através da aprovação de um novo Estatuto do INE 

que estabelece a nomeação dos membros do conselho Diretivo e do Conselho Fiscal é 

precedida de audição parlamentar.  
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Foi criada o Conselho das Finanças Públicas, órgão independente que tem por missão 

proceder a uma avaliação independente sobre consistência, promovendo ao mesmo tempo 

a sua transparência, de modo a contribuir para a qualidade da democracia, das decisões 

de política económica e o reforço da credibilidade financeira do Estado.    

Foi criada a lei da dívida pública e a Nova Lei de Base do Orçamento do Estado que 

reforça os limites à governação económica. 

E mais, mm Outubro de 2019, o Governo suportada por esta Bancada Parlamentar 

aprovou e apresentou a este Parlamento, uma proposta de lei de acesso à documentos 

administrativos e da transparência. A iniciativa legislativa não avançou. Vamos 

apresentar de novo para ser aprovada e ser publicada no Boletim Oficial, como deve ser. 

Contamos com todos.  

Dito isto, não quer dizer que tenhamos alcançado todos os nossos objetivos a nível da 

transparência. Queremos muito mais. Por isso neste debate se aguarda algum contributo 

para melhorar ainda mais a transparência pública, com argumentos altos, objetivos, 

credíveis e responsáveis, para que possamos alcançar patamares ainda mais altos do 

controle das contas púbicas. É o que nós todos queremos.  

Devemos pautar pela verdade para com o País e colocar sempre em primazia os seus 

interesses.  

 

Muito obrigado. 

Euclides Silva 

/Vice-presidente da Direção do Grupo Parlamentar do MpD/ 
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