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Excelências,  

Senhor Presidente da AN 

Senhores Membros do Governo 

Colegas Deputadas e Deputados 

 

Permitam-me, antes de mais, saudar as cabo-verdianas e os cabo-verdianos 

residentes no país e na diáspora.  

 

Excelências, 

 

Estamos a debater, nesta que é a casa do povo, a essência da Nação Global 

Cabo-Verdiana. Estamos a debater a nossa Diáspora, um dos ativos estratégicos 

do desenvolvimento sustentável, da coesão, da integração e do alargamento da 

Nação, assim como um elemento incontornável de afirmação de Cabo Verde no 

Mundo.  

 

A nossa Diáspora esteve sempre presente, em todos os momentos fundacionais e 

decisivos da nossa história, tendo participado directa e indirectamente, na luta pela 

Independência Nacional, no Processo de Democratização e no Processo de 

Transformação do País. Neste tempo de pandemia, testemunhámos uma grande 

mobilização dos nossos emigrantes que, através de atos e de gestos de 

solidariedade, vêm ajudando grandemente Cabo Verde.  

 

Por tudo isto, o Grupo Parlamentar do PAICV, manifesta o seu reconhecimento e 

gratidão por tudo aquilo que a Diáspora tem feito e mesmo em momento de aflição, 

da incerteza manteve-se firme e fiel à terra, como um leito de um curso de água que 

nunca seca! 
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Excelências, 

 

A contribuição dos Emigrantes é bem visível, em todos os níveis e, em variadíssimos 

sectores de actividades. A título de exemplo, as remessas dos emigrantes 

ultrapassam hoje em dia o Investimento Directo Estrangeiro (IDE) como fontes de 

financiamento do desenvolvimento, situando-se na ordem dos 12% do PIB.  

 

Hoje, muito mais do que a fonte emissora de remessas financeiras, a nossa diáspora 

constitui um recurso estratégico fundamental para o país se olharmos para a 

dimensão do conhecimento, do capital de relações políticas e institucionais que 

representam; se olharmos também para as funções e actividades que 

desempenham no mundo económico, cultural, político e académico. 

 

Em boa verdade, Senhor Ministro das Comunidades, para a consagração de Cabo 

Verde como País Resiliente, orientado para o Desenvolvimento Sustentável 

torna-se mister e determinante colocar o Emigrante no centro do seu projeto 

de desenvolvimento. 

 

Excelências, 

 

De 2016 a esta parte, com a assumpção da governação do MpD, liderado pelo 

Primeiro Ministro Ulisses Correia e Silva, verificamos um paradoxo gritante e uma 

linha discursiva que não passa de mimetismo e da retórica simplista, sem respaldo 

no empoderamento e da integração plena da nossa Diáspora. 

 

Quais foram, então, os compromissos, pomposamente, assumidos pelo MpD 

perante a nossa Diáspora? Este olhar retrospetivo se torna necessário para 

apurarmos a distância percorrida nesta corrida, que quanto à Nós, deveria ser vista 

como de estafeta.  
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No seu programa de Governação de 2016-2021, prometeu-se em assumir “as 

comunidades cabo-verdianas emigradas como uma das tarefas prioritárias no 

desenvolvimento das relações externas e um pilar na promoção económica do 

país e na atração de capacidades e investimentos”.  

 

Porém, no seu programa de Governação para o horizonte 2022/2026, o 

Governo assumiu em dar centralidade à Diáspora do ponto de vista 

económico, de atração de investimentos, de competências e de capacidades, 

de preservação e valorização cultural, de solidariedade com as comunidades 

mais vulneráveis e de aumento de notoriedade de cabo Verde no Mundo.  

 
O Governo do MpD tem falhado na formulação de políticas públicas para as nossas 

comunidades emigradas. Houve uma clara descontinuidade de Estado. Denota-

se claramente uma ausência de definição do posicionamento deste Governo, no 

sentido de encarar a Diáspora como um Agente e Parceiro Estratégico para o 

Desenvolvimento de Cabo Verde.  

 

O Governo do MpD, não consegue valorizar e materializar a dimensão estratégica 

da emigração, tanto que o próprio Ministério das Comunidades foi criado a calada da 

noite da formação do Governo, com o fito de resolver os problemas internos do MpD 

do que propriamente para responder os reais anseios dos nossos emigrantes e dos 

seus descendentes. 

 

Porquanto, Cabo Verde depara com graves problemas, mormente os de ligação de 

transportes aéreo, aliado ao elevado custo de passagem;  

 

- persiste-se a complexa situação do desembaraço alfandegário dos bens e 

das encomendas dos nossos emigrantes;  
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- persiste-se a fraca capacidade de operacionalização das condições do 

Investimento Emigrante; 

 

- persiste-se a necessidade de alargamento dos direitos cívicos e políticos dos 

cabo-verdianos emigrantes e seus descendentes para uma integração plena 

efectiva. Para o efeito teremos de proceder a revisão Constitucional. 

 

- Não há uma visão clara sobre o enquadramento legal e institucional para 

mais e melhor aproveitamento dos Quadros Altamente Qualificados e de 

investidores da nossa diáspora no processo de desenvolvimento;  

 

- Não há uma visão clara de políticas para com os descendentes de 

emigrantes, como também não existe sensibilidade para de uma forma justa 

repor a regularização documental. Cabo Verde não pode dar-se ao luxo de ter 

os seus filhos a correr o risco de serem considerados apátridas. Coloca-se, em 

definitivo, a necessidade de revisitarmos a LEI DA NACIONALIDADE. 

 

Denota-se claramente que este Governo está a falhar na previsibilidade e na 

sustentabilidade desta problemática. Falta a este Governo uma visão holística 

e um sentido estratégico, por forma a aproveitar, no limite das nossas 

capacidades, as mais-valias que a diáspora pode imputar ao nosso processo 

de desenvolvimento, conforme reza a nossa Constituição. 

 

Estamos perante um Governo que falha nos propósitos e que tem pretensões 

que não se convergem com a prática governativa; que não se convergem com 

a perceção e com o SENTIMENTO das Pessoas.  
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Excelências,  

 

Enquanto Estado Transnacional, Cabo Verde, clama por uma NOVA ARTE DE 

GOVERNAR, que envolva todas as Instituições da República de modo a 

dinamizar mais diáspora no País e mais cabo Verde na Diáspora, optimizando o 

enorme potencial da emigração, não só no reforço da cultura e da sua ressonância 

no mundo, mas também na promoção da Economia Cabo-Verdiana. 

 

Meus senhores, para terminar, esperemos que este debate seja sereno e 

construtivo, para juntos gizarmos as pontes para mais e melhores políticas públicas 

para a nossa diáspora. 

 

Temos dito; senhor Presidente 

Obrigado 

Francsco Pereira 

Praia, 11 de Maio 2022 

 

 

 

 


