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Transparência como fator de Desenvolvimento 

 

Sr. Presidente da Assembleia Nacional 

Sr. Primeiro-ministro 

Sras. e Srs. Membros do Governo 

Sras. Deputadas e Srs. deputados 

Cabo-verdianas e Cabo-verdianos 

  

Permitam-me, excelências, em nome do Grupo Parlamentar do MpD, endereçar 
uma saudação especial às mulheres e aos homens de Cabo Verde, que individualmente 
ou em Grupos, abraçaram a causa outubro/rosa e novembro/azul, em prol da luta pela 
prevenção dos cancros da mama e da próstata, duas maleitas que, infelizmente vêm 
ceifando vidas no nosso País.  

Façamos tudo para que todos os meses do ano, possam ser de facto, 
outubro/rosa e novembro/azul, na prevenção contra todos os tipos de cancro. 

 

Sr. Presidente da Assembleia 

 

O agendamento do tema – “A Transparência como Fator do Desenvolvimento” - 
para debate mensal com o Senhor Primeiro-ministro neste Parlamento, na véspera da 
discussão do Orçamento do Estado para o ano 2022, aguardado com muita expetativa 
pelos cabo-verdianos residentes e não residentes no País, poderia ser considerado 
perfeitamente normal pelo GP do MpD, em face da crise desafiante, complexa, com 
desdobramento sanitário, económico, financeiro, social e humanitário, e agora, com os 
olhos postos, na preparação para a retoma, vieram realçar ainda mais a importância 
da transparência e de se ter discurso político comprometido com a verdade.  

Porém, perante o discurso de apresentação e a prática sistemática adotada pelo 
PAICV, desde que deixou de ser poder em abril de 2016, não restam dúvidas, que o 
presente agendamento, está em linha com os debates sobre o mesmo tema realizados 
na Legislatura anterior, ou seja, não terá o propósito de fiscalizar a ação governativa, 
dentro dos limites de uma saudável relação de confiança no seio da sociedade cabo-
verdiana e dos parceiros internacionais, fulcrais para enquanto País, sairmos da 
situação de crise em que nos encontramos, mas sim, pelo contrário. 

Visará tão só, beliscar algumas instituições do Estado ou até pôr em causa, a 
credibilidade, a eficiência e a eficácia nas contas públicas e o próprio respeito ao nosso 
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Estado de Direito Democrático, mesmo que para isso, conscientemente, se tenha de 
confundir em vez de distinguir conceitos de transparência, suspeição e insinuação.  

 

Cabo-verdianas e cabo-verdianos 

Em democracia, é natural e por vezes desejável, que a oposição não se reveja nas 
escolhas da maioria. Nestes casos o que se espera da oposição é que apresente 
alternativas e contribua para um debate político sério e para uma ação política que 
influencie positivamente o desenvolvimento do nosso país.  

Infelizmente para Cabo Verde e para os cabo-verdianos, não é o caminho que 
este PAICV tem adotado seja dentro seja fora da Casa Parlamentar. 

Este PAICV escolheu a via de uma ação política ancorada numa estratégia 
desesperada de tentar descredibilizar o Governo e manchar a qualidade da democracia 
cabo-verdiana através de contínuas iniciativas de lançamento de suspeições e 
insinuações quiçá doentias! 

Adotou a tese de que o Governo do MpD, no mínimo é pouco transparente, e 
tenta a todo o custo demonstrar essa tese maquiavélica. Pretende num abrir e fechar 
de olhos, desestabilizar a governação e criar um ambiente impróprio para a realização 
das reformas urgentes que o país tanto precisa.  

Foi assim com todas as boas medidas tomadas pelo Governo na IX Legislatura, 
desde os estímulos fiscais à indústria nacional, à importação das primeiras vacinas no 
combate à pandemia do Covid-19, passando pelo Acordo de Pescas com a União 
Europeia, uma das nossas principais parceiras internacionais e ao que tudo indica, assim 
será com todas as medidas a serem tomadas por este Governo na atual Legislatura, 
ou seja; 

Suspeições atrás de suspeições! Insinuações atrás de insinuações e alternativas 
construtivas, que é bom e se deseja, Nada! 

Contudo, é a mesma oposição que se esquece dos muitos Casos de gestão 
danosa e má gestão da «Coisa pública» que marcaram a sua governação de 2001 a 2016, 
em que os Fundos do Ambiente e do Turismo bem como o Novo Banco são exemplos 
marcantes. 

 

Sr. Presidente da Assembleia 

Colegas Deputadas e Deputados 

  
Boa governança pressupõe confiança, previsibilidade e accountability. 

A governação liderada por Ulisses Correia e Silva, é reconhecida 
internacionalmente pela marca da Transparência, tida como pedra basilar do processo 
de consolidação do Estado de Direito Democrático, livre, pluralista e exigente, 
mediante o reforço da soberania, valorizando a democracia e reorientando as políticas 
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externa e interna para vencer os grandes desafios do desenvolvimento harmonioso e 
sustentável de Cabo Verde. 
  

Hoje, temos por nós, tudo se processa num quadro claro e cristalino, alinhado 
com as melhores práticas dos ordenamentos jurídicos mais avançados, reconhecendo e 
implementando com sucesso, as recomendações de organismos internacionais como 
o Banco Mundial, o GAO, o FMI e demais parceiros de desenvolvimento. 

É preciso, por isso, de uma vez por todas, que se elabore um discurso político 
sério e elevado! Que credibilize a classe política e as Instituições da República. 

Respeitemos as instituições de accountability! Respeitadas e bem cotadas por 
Entidades Supranacionais que, aliás, tanto têm feito para a valorização dos nossos 
Índices de Governança e Transparência que tanto nos orgulham a todos.  

Preservemos, sim, a credibilidade ganha por gerações de homens e mulheres 
deste país, 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 (Demócracy Index, 2019); 
 

 

• 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 Ranking de Perceção de Corrupção em 
África (Transparency Internacional, 2019). Por conseguinte; 

 

Senhoras e senhores deputados e responsáveis do PAICV. 

Não são o Governo e a maioria que o suporta, que assim avaliam Cabo Verde. 

São instituições internacionais, acima de quaisquer suspeitas que avaliam 
positivamente o nosso País Cabo Verde, bem como o desempenho dos seus 
governantes. Acreditem! 

De nada vale, andarem com lanterna, kafuka ou «oi de boi» na mão à procura de casos 
ou casinhos, na vã tentativa de manchar o bom nome do Governo ou denegrir a 
imagem do nosso querido Cabo Verde  

 

Sr Presidente 

Sr Primeiro-ministro 

 
Para alcançarmos os lugares que o nosso País ocupa nos rankings internacionais, que 
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credibiliza e orgulha todos os Cabo-verdianos, foram feitas grandes e inegáveis reformas 
na Administração Pública, que iremos elencar ao longo do debate que se vai seguir. 
 

Dito isto, não queremos dizer que o Governo ou o País terão alcançado os nossos 
objetivos a nível da transparência.  

Queremos mais, muito mais, sempre mais! 

  Por isso neste debate aguarda-se contributos, se possível valiosos, para 
melhorar ainda mais a Transparência Pública, com argumentos altos, objetivos, credíveis 
e responsáveis, para podermos alcançar patamares ainda mais altos do controle das 
Contas Públicas.  

É o que nós todos queremos. É o que os cabo-verdianos esperam de nós. 

Muito obrigado 

 
 

 


