
Senhor Presidente da Assembleia Nacional 

Caras e Caros Colegas Deputados 

Senhor Ministro das Comunidades  

Senhora Ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares  

 

Começamos por saudar as nossas comunidades emigradas e reconhecer, uma vez mais, as 

prestimosas contribuições no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. 

O capítulo do “Programa de Governo” com as medidas de políticas referentes às comunidades 

emigradas, ostenta - e bem! - o título “Dar centralidade à Diáspora”. Este título, só por si, é 

demonstrativo de duas coisas: 

Primeiro, o reconhecimento de que a Diáspora não está no patamar onde devia e merece, e sugere 

onde poderia estar e melhor contribuir para o processo de desenvolvimento do país. 

Segundo, que o governo assume o desafio de dar a merecida centralidade à nossa Diáspora, 

através do reforço de um eixo específico da nossa diplomacia, a dirigida às comunidades cabo-

verdianas no estrangeiro. 

De facto, o governo desta X Legislatura se comprometeu - e tem conseguido - ir para além do 

tradicional, traduzindo as políticas públicas nos domínios económico, cultural, do conhecimento, 

de incremento da notoriedade de Cabo Verde no mundo, em acções que impactam positivamente 

a nossa Diáspora. 

A efetiva compreensão do conceito da Nação Global, a necessidade de lhe conferir conteúdo, a 

consciência de que estamos a falar de pessoas, e a necessidade de afastar qualquer exploração 

emocional, nos obriga à celebração de um contrato de seriedade e de honestidade na relação com 

a nossa Diáspora, e é isto que tem acontecido de todas as vezes que o MpD está no governo. 

Foi assim na década de 90, com ganhos substantivos para a nossa Diáspora, que serviram para 

normalizar a relação do Estado de Cabo Verde com os nossos emigrantes.  



Sim, foi na década de 90 que: 

• Os emigrantes deixaram de ser tratados como estrangeirados; 

Que foi consagrado na Constituição da República, no seu artigo 51º, a Liberdade de 

deslocação e de emigração, garantindo que “todo o cidadão tem o direito de sair e de entrar 

livremente no território”, abolindo a célebre autorização de saída que controlava e 

condicionava a saída de cabo-verdianos para o estrangeiro. 

• Foi na década de 90 que: 

Se duplicou o número de deputados da emigração;  

 

 

• Que os emigrantes passaram a poder manter a nacionalidade cabo-verdiana quando adquirem 

a do país de acolhimento. 

Foi na década de 90 que: 

 

Foram introduzidas as facilidades de isenção alfandegária no quadro do regresso definitivo; 

• Se concedeu apoio, sob a forma de subsídio especial a fundo perdido, aos membros mais 

pobres da Comunidade Cabo-verdiana em São Tomé e Príncipe;  

 

Estes são apenas alguns exemplos de medidas de políticas que comprovam que o MpD já nessa 

altura tinha uma visão para a diáspora. 

 

 

O PAICV, volvido ao poder em 2001 não soube aproveitar o legado deixado pelo governo do 

MpD e, uma vez mais, voltou a revelar uma profunda impreparação para lidar com a Diáspora.  

De 2001 a 2016, verificamos uma estagnação nas medidas de políticas públicas dirigidas às nossas 



comunidades emigradas.   

Todavia, em 2016, com o regresso do MpD ao poder, voltou-se a ter consciência de que, para um 

país com as nossas características, é uma imposição estratégica pensar a Diáspora e, ao mesmo 

tempo, elegê-la como um dos pilares sob os quais deve assentar uma visão ambiciosa para se 

atingir os objectivos do desenvolvimento sustentável. 

O governo do MpD, em obediência a esta visão estratégica, gizou políticas públicas dirigidas às 

nossas comunidades emigradas, na base de uma pragmática parceria estratégica com a diáspora 

cabo-verdiana, ancorada numa efectiva visão da Nação Global, tendente à construção do nosso 

futuro comum. 

É neste quadro que, de 2016 a 2021, as medidas de políticas conducentes a promover uma relação 

mais estreita e mais profícua entre a Diáspora e o país foram implementadas de forma consistente, 

sistemática e estruturada. Senão vejamos: 

• O compromisso da despartidarização das questões relativas às comunidades emigradas foi, 

efectivamente, materializado; 

 

• Avançou-se com uma autêntica revolução no funcionamento das nossas embaixadas, que 

incidiu na melhoria substantiva da qualidade de serviço prestado presencialmente e na 

desmaterialização das embaixadas e consulados, através do “Projecto de Transformação 

Digital para a Diáspora”, que resultou no “Portal Consular”, que permite a prestação de 

serviços on-line como a inscrição consular, validação e renovação da carta de condução, 

emissão ou renovação do passaporte e da CNI, emissão do registo criminal e do registo de 

nascimento, emissão dos certificados de emigrante, de regresso definitivo e de vida e 

identidade, e muito mais.  

 

 

 

 

 



• Também, na senda da melhoria e adequação da nossa rede consular, foram abertos o 

consulado-geral em Nice e a embaixada na Guiné-Bissau;  

 

• No que tange à produção legislativa, foi aprovado a lei do “Estatuto do Investidor Emigrante”, 

que está na fase final da sua regulamentação; 

 

• No sector da Cultura, temos a salientar a abertura do Centro Cultural de Cabo Verde, em 

Lisboa, que tem assumido um papel fundamental na promoção, divulgação, valorização e 

preservação da nossa cultura; 

 

 

 

• Implementou-se a Taxa Única para o Desembaraço Alfandegário de pequenas encomendas, 

que veio reduzir consideravelmente os custos, sem contar com a melhoria de todo o processo, 

que passou a ser mais rápido, mais eficaz e, sobretudo, com mais respeito pela dignidade e 

privacidade das pessoas; 

 

• Tem-se promovido a gala “Cabo Verde de Sucesso”, cujo objectivo é o de celebrar, promover 

e distinguir o mérito da comunidade cabo-verdiana na diáspora nas áreas do Desporto, Ciência 

e Tecnologia, Empreendedorismo, Cidadania e Cultura.  

 

Hoje, na X legislatura, colocamos a fasquia, ainda, mais alta, para darmos corpo à visão de que 

“as comunidades cabo-verdianas residentes no exterior são uma extensão das ilhas do ponto 

de vista identitário, cultural, económico e de conhecimento”. 

Uma visão que não dicotomiza, não contrapõe e não conflitua as partes numa lógica de soma zero; 

mas, sim, junta para complementar e somar, ciente de que juntos somos mais fortes. 

 

E é com esta visão que o governo idealizou, concebeu e fez já a apresentação pública do “Plano 

Estratégico Do Ministério Das Comunidades”, que assenta em 2 grandes pilares, a saber: 

 

Primeiro: Dar centralidade à diáspora e seus descendentes, e fazer com que as comunidades no 

exterior sejam extensão das ilhas; 



 

Segundo: Assumir a Nação cabo-verdiana como Nação Global e desenvolver acções que 

permitam afirmar e promover a sua identidade no espaço global, tendo em vista a sua expansão 

no mundo. 

Digamos, dois grandes desígnios detalhados em sete assertivos eixos que serão traduzidos em 

medidas de políticas que vão desde recensear, mapear, estudar e conhecer os perfis dos emigrantes 

cabo-verdianos, passando por melhorar a governação do país em relação às comunidades 

emigradas e aos seus descendentes, e por conceber uma nova estratégia de comunicação entre 

Cabo Verde e a Diáspora - e vice-versa. 

É neste quadro, por exemplo, que está já a ocorrer uma experiência-piloto que visa revolucionar 

o desembaraço alfandegário de pequenas encomendas, em que o utente deixará de contactar com 

a Enapor e a Alfândega, passando a relacionar-se unicamente com o transitário, para entregar e 

receber a sua encomenda em casa, pagando menos por um serviço mais célere e com outro nível 

de qualidade e conforto. 

É com medidas desta natureza que propomos implementar políticas públicas com espectro 

panorâmico, visando satisfazer os anseios e as expectativas dos cabo-verdianos da Diáspora. 

É desta forma que pretendemos juntar as sinergias, que ambicionamos incrementar os níveis de 

confiança para continuarmos a contar com a contribuição da nossa Diáspora no processo de 

desenvolvimento que almejamos que seja intensa e impactante na redução da pobreza absoluta e 

na eliminação da pobreza extrema. 

Em 2021, relativamente às remessas das pequenas encomendas, verificou-se um aumento de 300 

contentores. 

Neste mesmo ano, as remessas financeiras dos emigrantes atingiram 25,8 milhões de contos, 

representando um incremento na ordem de 22% relativamente ao ano de 2020, o que demonstra 

o altruísmo das nossas comunidades, mas também o seu potencial para participar activamente no 



desenvolvimento de Cabo Verde e, sobretudo, a sua confiança na forma como o País está sendo 

gerido. 

Também, e não de somenos importância recebemos este ano a missão médica de médicos Cabo-

verdianos radicados nos Estados Unidos para um Intercâmbio cultural e científico da diáspora dos 

Estados Unidos com os médicos nacionais no quadro da promoção da remessa do conhecimento. 

Terminamos, sublinhando que é com esta confiança mútua que vamos juntos caminhar rumo ao 

efectivo desenvolvimento que todos ansiamos para o nosso país, estas 10 maravilhosas ilhas que 

se estendem pelo mundo afora onde existem cabo-verdianos. 

 

Obrigado 

Emanuel Barbosa 

Deputado nacional do MpD pelo Circulo Eleitoral da Europa 


