
Excelências, 

Senhor Presidente da Assembleia Nacional 

Senhor Primeiro Ministro 

Senhores membros do Governo 

Distintos colegas, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados 

 

O debate do estado da Nação, que se realiza por imperativo constitucional e 

regimental, acontece num momento em que o País atravessa uma crise, 

sanitária, económica e social, sem precedentes na nossa história recente, 

provocada pela pandemia da Covid 19. 

A nível da saúde, segundo dados oficiais, 298 cabo-verdianos perderam a 

vida, até à presente data, por causa da Covid e 33.721 foram contaminados 

por este vírus. 

A todos os cabo-verdianos que, no Pais e na Diáspora, perderam os seus 

entes queridos, permitam-me endereçar votos de profundo pesar, em nome 

do Grupo Parlamentar do PAICV.       

No plano económico, a recessão económica em Cabo Verde continua forte, 

com cerca de 15% da riqueza nacional a desaparecer em 2020 e os dados do 

primeiro trimestre de 2021 apontam para uma quebra na ordem dos 11% do 

PIB. 

Com a pandemia da COVID-19, a posição orçamental do país foi largamente 

afetada em 2020, com queda nas receitas correntes em cerca de 30%. 

O fluxo do Investimento Direto Estrangeiro baixou em cerca de 31,8% em 

relação a 2019. 



O crédito à economia caiu em pique, sofrendo uma redução de 91,2% face a 

2019. Esta situação resultou, não só das incertezas para investir numa 

economia fortemente dependente do turismo, mas também de uma maior, 

aliás muito maior, concorrência do Governo no mercado financeiro, através 

do recurso ostensivo ao crédito interno. 

O Turismo, cujas receitas contribuem, diretamente, com cerca de 25% e, 

indiretamente, com cerca de 40% do Produto Interno Bruto, é uma das 

atividades mais afetadas pela pandemia. 

A crise provocou uma diminuição de mais de 70% nas receitas do turismo e 

toda a sua cadeia de valor saiu fortemente abalada, com ênfase na hotelaria, 

nos transportes, na restauração e em várias outras atividades conexas. 

As consequências desta quebra abrupta estão sendo aterradoras para as 

familias cabo-verdianas. 

A volatilidade do sector ficou claramente evidenciada e a necessidade de 

diversificação da nossa oferta turística por todos reconhecida.  

A Nação tinha, em 2016, 209 mil empregados e em 2020 tinha apenas 186 

627. Ou seja, registámos uma perda de mais 20 mil empregos. Os inativos 

aumentaram de 140 mil para mais de 193 mil, ou seja, mais de 50 mil 

pessoas. 

A recessão económica de 2020 inverteu os progressos na redução de pobreza 

alcançados ao longo das últimas duas décadas e colocou cerca de 100 mil 

pessoas na pobreza temporária.  

Estima-se em 74.630 o número de jovens que estão fora da educação, do 

emprego ou da formação (NEET). 

O número de pobres em Cabo Verde atinge os 186 mil, sendo que 115 mil 

vivem em situação de pobreza extrema. 



A Nação regista um elevado défice habitacional, quantitativo e qualitativo. 

A pandemia expôs e ampliou as desigualdades em Cabo Verde. 

Segundo o Relatório do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, recentemente apresentado, uma em cada 3 pessoas residentes 

em Cabo Verde não tiveram uma alimentação segura e nutritiva nos 

primeiros seis meses da Covid-19. 

A insegurança alimentar afetou de forma mais severa as ilhas turísticas, 

designadamente Sal e Boavista.  

Porém, as ilhas de São Vicente, Santiago, Fogo e Brava também foram 

afetadas, sendo que as famílias cujo representante é uma mulher foram mais 

afetadas pela Covid-19 no que concerne à segurança alimentar. 

A nível da Educação, contrariamente às posições do Governo, foi estrondoso 

o impacto da pandemia no sector. As escolas foram encerradas. Os planos 

curriculares não foram cumpridos. A qualidade do ensino deteriorou-se. As 

assimetrias no acesso aos serviços públicos vieram à tona e a necessidade de 

integração do pré-escolar no sistema educativo tornou-se mais evidente.  

Por isso, na esteira do último comunicado do Grupo de Apoio Orçamental, 

o Grupo Parlamentar do PAICV exorta o Governo a por de pé, o quanto antes 

possível, um plano para ajudar os estudantes a recuperar o atraso acumulado 

ao longo deste período.  

 

Senhor Presidente da Assembleia Nacional 

Senhor Primeiro Ministro 

Senhores membros do Governo 

Distintos colegas, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados 



 

A par da pandemia da Covid 19 e das suas nefastas consequências, o País 

continua com um défice habitacional elevado, quer quantitativo quer 

qualitativo. 

A habitação é um bem essencial à vida das pessoas e um direito fundamental 

constitucionalmente consagrado. Neste sentido, apelamos e incitamos ao 

Governo a colocar a implementação da sua Política Nacional de Habitação 

no topo das suas prioridades, tão logo a economia do País retome o seu curso 

normal.   

Até lá, defendemos a afetação urgente de todas as casas construídas no 

âmbito do programa Casa para Todos, que continuam de portas fechas um 

pouco por todo o País.   

 Já não temos mais tempo a perder. 

 

Um outro problema que a Nação cabo-verdiana enfrenta na atualidade é, sem 

dúvida, a dívida.  

A dívida pública, que aumentou de 124% do PIB em 2019 para 155,2% do 

PIB em 2020, deverá atingir os 158,6% do PIB em 2021.  

O stock da dívida pública do País aumentou para o valor histórico de cerca 

de 256 milhões de contos, 28% superior ao valor de 31 de dezembro de 2015, 

que era de 200 milhões de contos.  

Acresce-se, ainda, o expressivo aumento dos passivos contingentes de 2016 

a 2020, por causa do uso ostensivo de garantias do Estado, o que representar 

um risco orçamental não negligenciável para a Nação.  

A situação de endividamento excessivo a que o Governo nos conduziu 

coloca a Nação em uma posição muito mais exposta aos problemas críticos 



da insustentabilidade da dívida pública, com todas as consequências daí 

advenientes no futuro próximo. 

Os transportes são nestes tempos um dos maiores desafios do nosso país.  

Em matéria de transportes aéreos e marítimos, o governo foi 

deliberadamente irresponsável.  

O Governo e a maioria que o suporta já experimentaram todo o tipo de 

desculpas, na vã tentativa de fintar a grave crise dos transportes aéreos que a 

Nação vive. 

Umas vezes enfatizam a dívida, outras os custos de sustentabilidade e 

manutenção da empresa de bandeira.  

Que alegações mais pretendem neste debate debitar aos ouvidos dos cabo-

verdianos?  

O setor dos transportes está hoje mais desafiador do que nunca. O governo 

insiste em atribuir culpas à COVID-19. Porém, o que está evidente para todos 

é que o setor já enfrentava dificuldades muito antes. A pandemia, 

essencialmente, tornou a situação desastrosa.  

A realidade é que o Governo tomou uma série de decisões erradas e fez 

maus negócios, um após o outro.  

Os resultados estão à vista. 

O transporte marítimo entre as ilhas está pior do que dantes e os transportes 

aéreos, além de muito mais caros e menos confiáveis, estão numa indefinição 

sem precedentes da história desta Nação.  

A isso tudo se acrescenta a gritante falta de transparência em todas as 

negociações que envolveram os transportes aéreos. Temos de nos indignar 

face a decisões de desvalorizar e vender ao desbarato ativos que custaram 

muito suor aos cabo-verdianos ao longo do processo da construção do nosso 



Estado. 

 

Senhor Primeiro Ministro, 

Em 2016, V. Excia. assumira pomposamente uma imediata reestruturação e 

privatização dos TACV e se mostrava indignado por se ter mantido durante 

15 anos uma gestão pública da companhia.  

Os cabo-verdianos, no País e na diáspora, constatam agora que, no mínimo, 

de indignação V. Excia terá migrado para a impotência, pois o seu balanço 

neste capítulo redundou manifestamente num fracasso histórico. 

 

De facto, apesar da desvalorização da empresa, nem os 48 mil contos para 

51% do capital social dos TACV, que deveriam ser pagos até dezembro de 

2019, foram pagos ao Estado de Cabo Verde pelo seu parceiro estratégico. 

É preciso recordar que o acordo assinado com o parceiro islandês o custo do 

leasing dos aviões triplicou, a nossa indústria aeronáutica foi desmantelada, 

enquanto mais de 12 milhões de contos dos cabo-verdianos foram injetados 

na empresa, em garantias e avales, neste período de 2 anos. 

Hoje, as coisas quedam-se cristalinas: viajar entre as ilhas e a diáspora 

tornou-se um ato penoso, imprevisível e insustentável para o bolso da 

maioria dos cabo-verdianos. 

 

O Estado da Nação, que diagnosticamos hoje, é também uma desarticulação 

gritante entre o desenvolvimento do sector agrícola e o crescimento do 

turismo. 

A promessa de um mercado agrícola com aumento da produção e inovação 

não passou do papel, continuando os agricultores abandonados à sua sorte. 

O MPD olha para a agricultura como um passivo e um custo, razão pela qual 



não concebe a economia agrícola como um fator de crescimento da Produção 

Interna Bruta Nacional. 

Quisesse olhar primeiro para o País, deveria o Governo otimizar todo o 

potencial das barragens, criar créditos para os empresários agrícolas, 

promover transportes aéreos e marítimos para todas as ilhas e estimular 

mercados, com especial atenção para o sector do turismo. 

 

Torna-se, portanto, absolutamente necessário o Governo da República 

assumir o compromisso em continuar o trabalho feito, fechar o círculo para 

a consolidação do agro-negócio, canalizar investimentos para o sector 

agrícola, modernizar a produção e estimular a sua comercialização, numa 

atitude clara de articular a agricultura e a dinâmica económica. 

 

Excelências, 

Não se pode debater o estado da nação hoje em Cabo Verde sem um alerta 

sobre a instrumentalização da administração pública e a partidarização da 

esfera pública nacional. 

O PAICV quer deixar claro que a perseguição de pessoas, por razões de 

ordem política, não se compadece com o Estado de Direito que somos, nem 

faz jus ao regime dos direitos, liberdades e garantias, constitucionalmente 

consagrado. 

O PAICV reafirmar a sua solidariedade com todos quantos são perseguidos 

nos seus postos de trabalho por motivos meramente políticos ou de exercício 

de suas cidadanias e engaja-se no combate sem tréguas ao abuso do poder 

neste País. 

No mais, não posso terminar esta intervenção sem uma pincelada sobre a 

qualidade da nossa democracia hoje. 



A democracia cabo-verdiana está entre as trinta mais bem avaliadas a nível 

mundial e isso deve constituir motivo de orgulho da Nação. Por isso mesmo, 

a sua preservação e a sua consolidação devem constituir um desígnio 

nacional.  

Para Giovanni Sartori “o que a democracia é não pode ser separado do que 

a democracia deve ser” e vai mais longe este cientista político, quando diz 

que “Uma democracia só existe à medida que seus ideais e valores dão-lhe 

existência”. 

A nossa democracia deve ser, também, encarada como um processo sempre 

em construção que exige dos atores atitudes genuínas no sentido da sua 

qualificação permanente. 

A qualidade da democracia implica que haja vontade política para se ir para 

além das regras e naturalizar práticas e costumes que permitam confiança 

mútua entre os beligerantes para que seja normal ganhar ou perder eleições 

e para que o sistema democrático seja entendido como um sistema integrador 

das diferenças, das opções e das vontades. 

Em Cabo Verde, ainda prevalece a ideia de que quem ganha, ganha tudo e 

quem perde, perde tudo. 

É justamente por essa razão que as disputas eleitorais tendem a ser 

consideradas uma questão de vida ou de morte. Com isso, corremos o risco 

de sedimentar a ideia do vale tudo desde que os resultados nos sejam 

favoráveis. 

Este, seguramente, não é o caminho que deve ser seguido se, de facto, 

pretendemos dar a esta Nação uma democracia consolidada, onde se valoriza 

a participação plena do povo para além de uma mera afluência às urnas. 

A democracia consolidada precisa da interiorização de valores, a ponto de se 

transformar hábitos normais. Ela precisa de instituições sólidas, de uma 



sociedade verdadeiramente livre, de cidadãos empoderados, do respeito 

pleno pelas diferenças, da participação efetiva das pessoas, do respeito pelas 

regras democráticas e da assunção de que ganhar ou perder é apenas um 

detalhe que depende do exercício genuíno da soberania do povo com a 

expressão, sem pressão nem condicionalismos das suas opções e 

preferências.  

A democracia, tal qual nós a entendemos, permite expressão legítima da 

diferença sem que ninguém seja discriminado, permite a existência do 

dissenso até para gerar a construção de consensos, com base no respeito 

mútuo, permite a cooperação entre as diversas instituições e baseia-se no 

profundo reconhecimento de o outro ser útil, por ser diferente. 

Uma democracia, tal qual Cabo Verde precisa edificar, cultiva a 

transparência, valoriza a prestação de contas, fundamenta-se no rigor da 

gestão da coisa pública, defende os bens e o património coletivos e promove 

a boa governação. 

Por isso mesmo, defendemos que é imoral explorar, instrumentalizar ou 

manipular as fragilidades dos eleitores com o objetivo de influenciar os 

resultados nas urnas. 

A aceitação dos resultados serem aceites, sem reservas, não nos devem fazer 

esquecer que há valores a defender e que há linhas vermelhas que não devem 

ser ultrapassadas. Há, sobretudo, uma obrigação moral de preservar os 

ganhos e qualificar ainda mais esta democracia que tem tudo para se projetar 

como uma referência incontornável desta Nação. 

 

Excelências, 

Por tudo quanto acabamos de explanar e pelos demais fundamentos que 



aduziremos ao longo deste debate, imperativo se torna reconhecer que a 

saúde da Nação, em 2021, inspira cuidados e apela a solidariedade de todos. 

O estado da nação é, para nós, de grande incerteza e privação, mas também 

da intolerância, da opacidade, da dívida e do défice. 

Acreditamos na sapiência, na serenidade e na responsabilidade dos cabo-

verdianos perante o real estado da Nação, que não se pode empalmar com 

números ou projeções, nem se pode esconder atrás das máscaras em tempo 

ainda de pandemia. 

 

Um bem-haja à Nação cabo-verdiana!  

 

MUITO OBRIGADO 

 

 


