Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Excelência,
Senhor Vice-Primeiro Ministro,
Srs. Ministros,
Caras e Caros colegas deputadas e deputados,
Caras cabo-verdianas e caros cabo-verdianos,
Permitam-nos partilhar com esta Magna Casa Parlamentar mais um dos ganhos das
medidas de políticas implementadas por este Governo. Satisfaz-nos sobremaneira
registar a evolução positiva de relevantes indicadores macroeconómicos, tais como o
crescimento económico, os dados do emprego e os indicadores de Clima Económico e
de Confiança que têm gerados algum descontentamento e desorientação junto do
maior partido da oposição que o tem levado a adotar atitudes antipatrióticas de
bradar aos céus.
O PAICV, descontente com os bons resultados que o atual Governo vem conseguindo,
na impossibilidade de contrapor na arena política os ganhos que têm sido alcançados,
partiu para a judicialização da política. Foi neste quadro que apresentou infundadas
denúncias contra o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças junto da
Procuradoria-geral da República que prontamente investigou e determinou o
arquivamento do processo porque da factualidade denunciada e analisada inexiste
conduta criminal. Portanto, estivemos, meramente, perante uma tentativa
maquiavélica do PAICV de enlamear o bom nome do Sr. Vice-Primeiro-ministro e
Ministro das Finanças do Governo liderado por Ulisses Correia e Silva. Contudo, a
justiça funcionou e o PAICV devia retratar-se perante a opinião pública e apresentar
desculpas ao Senhor Vice-Primeiro-ministro.
O Governo da IX Legislatura, liderado pelo Dr. Ulisses Correia e Silva, elegeu o Emprego
como uma das suas prioridades, tendo em conta que o desemprego campeava sem
peias, fustigando fortemente os jovens.
Assumiu-se o compromisso de criação líquida de 45.000 postos de trabalho no
horizonte de 5 anos, assente num crescimento económico sustentável e duradoiro, e
gerador de rendimentos.
É neste quadro estimulador, apostando na melhoria do ambiente de negócios de modo
a atingir o TOP 50 no ranking do Doing Business e o TOP 5 em África que o Governo de
Cabo Verde vem apostando com afinco nas seguintes áreas:
- Melhoria contínua no relacionamento entre o Governo Central e os Municípios,
disponibilizando as verbas do Fundo do Ambiente, Fundo do Turismo e da Taxa de
Manutenção Rodoviária e Discriminação positiva aos Municípios com menos de 15 mil
habitantes;
- Melhoria contínua no relacionamento entre o Estado e as empresas, através de
incentivos fiscais, eliminação de contribuição social para o emprego jovem, criação da
conta corrente entre o Estado e o Contribuinte, criação da Cabo Verde TradeInvest,
Pró-Empresa, Pró-Capital e a Pró-Garante, num quadro estimulador do investimento e
do financiamento ao sector privado;

- Melhoria contínua para atração de investimento estrangeiro, liberalizando o mercado
de capitais e a introdução do Green Card; a linha de crédito de 15 milhões de USD para
as PME’s; Apoio às empresas no acesso ao crédito junto de instituições financeiras
internacionais, nomeadamente, junto do AFREXIMBANK; entre outros.
Todo o quadro de melhoria contínua acima descrito, focado no empoderamento das
empresas e estimulador do sector privado conduziu ao acelerar do ritmo de
crescimento económico no último trimestre de 2017, situando-se nos 4,7% em termos
homólogos e registando o valor mais alto dos últimos 37 trimestres consecutivos. O
incremento da economia em 2016 e 2017 na órbita dos 4% espelham o reforço dos
Indicadores de Confiança, de Clima Económico e do Nível de Crescimento da nossa
Economia. Isto é trabalho, visão e confiança na nossa economia, diametralmente
oposta ao Socialismo Escalavrado da governação do PAICV que assolou e desolou Cabo
Verde durante 15 anos, com níveis de desemprego bastante alarmantes (16,8% em
2012 e 15,8% em 2014).
Ademais, sempre que o MPD é Governo, os níveis de desemprego baixam e o emprego
aumenta. Foi assim a partir de 1991 até 2001 e, continua assim desde 2016. (8,6% no
ano 2000). Cabo Verde tem solução.
Os dados do INE vem clarear todo o quadro de melhorias e ganhos atingidos, até este
momento, a nível do Emprego.
A taxa de desemprego situa-se no nível mais baixo dos últimos 6 anos - 12,2%, assente
nos seguintes pilares:
- Diminuição do desemprego jovem na faixa dos 15-24 anos de 41% para 32,4%; e na
faixa dos 25-34 anos de 24,2% para 12,9%.
- Diminuição de pessoas desempregadas de 36.955 em 2016 para 28.424 em 2017;
- Criação líquida de 2.581 postos de trabalho em 2017 e 5.884 postos líquidos de
trabalho em 2016;
- Diminuição da taxa de subemprego de 19,4% em 2016 para 16% em 2017; e,
- Aumento de 37,3% para 41% da população inscrita no INPS.

Srs. Membros do Governo
Caras cabo-verdianas e caros cabo-verdianos,
Residentes e na Diáspora,
O Grupo Parlamentar do MPD vem uma vez mais regozijar com os resultados
alcançados por este Governo, nomeadamente a nível da criação de emprego,
crescimento económico e acesso ao rendimento. Desafiamos, pois, este Governo a
continuar a trabalhar na melhoria do ambiente de negócios, apoiando o tecido
empresarial nacional e estimulando e incrementando o IDE, eliminando barreiras e
obstáculos ao crescimento sustentável de Cabo Verde.

Reafirmamos, pois, os avanços no processo de concretização de mais um compromisso
eleitoral, de modo a garantir o pleno emprego numa década, colocando o desemprego
num dígito (prometido pelo PAICV e nunca alcançado em 15 anos), focado na
juventude e na criação de um ambiente de negócios de excelência, gerador de
emprego e ao serviço das pessoas.
Estamos todos confiantes que o quadro estimulador e incentivador de investimentos
privados, implementado e já em curso, com destaque para a Cabo Verde TradeInvest,
Pró-Empresa, Pró-Capital e a Pró-Garante nos incentiva a todos para que, a médio
prazo, teremos mais e melhores níveis de emprego, rendimento e desenvolvimento
para todos os cabo-verdianos, num contexto de esperança e num reafirmar da
confiança na nossa economia.
Não temos dúvidas que 2018 será um ano ainda melhor que 2017 ou 2016.
O caminho faz-se caminhando e os resultados conseguem-se com mais trabalho, mais
confiança e mais sentido de responsabilidade.
Bem-haja o nosso mercado de trabalho! Bem-haja o Governo de Cabo Verde, na sua
nobre missão de servir cada vez melhor os cabo-verdianos!
Muito obrigado.

