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Resumo 

Quando em 1975 o arquipélago de Cabo Verde se tornou independente proliferavam as dúvidas sobre a sua capacidade 
de sobrevivência enquanto país. Com solos pouco férteis para a agricultura, longos períodos de seca e recursos naturais 
escassos a fome era o que mais atormentava a população, bem como os novos governantes que não podiam contar 
com a ajuda de uma administração colonial. Não obstante, todas essas fragilidades, associadas a uma incontornável 
insularidade, os cabo-verdianos conseguiram levar avante o projeto autonómico e transformaram as ilhas num Estado 
de referência e de sucesso no contexto da África subsaariana, não só do ponto de vista económico como também em 
termos políticos, pois a evolução da sua democracia é amiúde apontada como exemplar.  
O país aderiu ao multipartidarismo em finais de 1991 e, logo no início do ano seguinte, organizou as suas eleições 
legislativas, presidenciais e autárquicas que levaram ao afastamento do Partido Africano para a Independência de Cabo 
Verde (PAICV)1  que havia governado as ilhas desde 1975. A derrota foi devidamente reconhecida sem grandes 
dramatismos e, desde então, os processos eleitorais têm acontecido de modo regular segundo os princípios definidos 
pela Constituição. Gradativamente, o arquipélago está a consolidar o sistema político instituído, sendo bastante notório 
nos resultados alcançados nas quatro edições do Economist Intelligent Unit Democracy Index. Em 2011 Cabo Verde 
surgiu mesmo como o segundo país africano mais democrático ao sul do Saara, ocupando a 26ª posição no geral e a 
primeira da lista dos Estados denominados de “democracia incompleta”.  
Sendo a “cultura política” e a “participação política” em Cabo Verde, as categorias menos pontuadas no apuramento do 
referido índice, propõe-se nesta comunicação analisar a evolução das atitudes e a perspetiva dos cidadãos face à 
democracia no arquipélago. 

Palavras-chave: Democracia, cultura política, participação política, Estado pós-colonial 

* 

1. INTRODUÇÃO  

Os elogios ao funcionamento da democracia em Cabo Verde têm surgido por parte de diversas instituições 

internacionais que consideram aquele arquipélago um importante exemplo, enquanto alguns investigadores 

como Peter Meyns (2002) apontam a sua singularidade entre os demais Estados da África subsaariana, 

alguns dos quais assolados por conflitos bélicos e étnicos, catástrofes naturais além de fome e pobreza 

extrema. Ao alcançar a independência em 1975, o arquipélago teve de contornar a falta de recursos 

naturais, a sua insularidade e o clima seco, entre outras fraquezas para contrariar os cépticos e levar avante 

o processo autonómico. A opção pelo multipartidarismo, em 1991, permitiu a entrada de mais partidos no 

                                                 
1 Antes de 1979 a designação era Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). Na sequência 
do golpe de Estado na Guiné, em 1979, os dois países deixaram de estar unidos politicamente no processo de 
autonomização, tendo emergido, então, a nova denominação: PAICV. 
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campo político e a realização de eleições legislativas, presidenciais e autárquicas e a criação de instituições 

próprias de um sistema democrático.  

Apesar de escassos anos volvidos sobre esses primeiros actos eleitorais, o país tem-se destacado pela sua 

estabilidade política e pela regularidade do funcionamento dos das suas instituições públicas, não se 

registando conflitos institucionais entre órgão de soberania. Aliás, neste momento o Governo e o Presidente 

da República pertencem a partidos políticos diferentes, sem que tal tenha gerado constrangimentos ou 

dissabores entre ambos.  

A partidarização da sociedade é apontada muitas vezes como um factor muito presente no quotidiano da 

sociedade cabo-verdiana, contudo não existem estudos empíricos demonstrativos de efeitos perniciosos que 

tal possa acarretar. A discussão é, por vezes, acesa nos meios de comunicação social e na blogosfera, mas 

não há consequências práticas para além de alguns insultos. Os dados apurados por diferentes instituições 

apresentam uma realidade que aponta para a consolidação da jovem democracia cabo-verdiana, embora os 

seus pontos fracos não sejam escamoteados. É o caso da “participação política” e da “cultura política” cujos 

valores alcançados são relativamente baixos. Este será um dos aspectos em análise, tal como alguns 

resultados dos índices relativos ao funcionamento das democracias. 

2. DA INDEPENDÊNCIA AO MULTIPARTIDARISMO 

O arquipélago de Cabo Verde é uma democracia representativa, com um Parlamento, um Governo e um 

Presidente da República eleitos por sufrágio universal directo. O país deixou de estar sob administração 

portuguesa em 1975 e teve as suas primeiras eleições nesse mesmo ano, o que significa que a construção do 

Estado fez-se com base num dos principais pressupostos da democracia que é a possibilidade dos cidadãos 

elegerem os seus governantes. Contudo, o sistema político delineado na altura limitava as possibilidades de 

governação apenas a um único partido político, o que justifica os 95% dos votos obtidos nessas eleições pelo 

Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo-Verde (PAIGC)2 em 16 dos 24 círculos eleitorais. Essa 

vitória contundente daqueles que haviam lutado pela autonomia das ilhas não era um fenómeno singular no 

contexto dos processos de descolonização como bem nota Onésimo Silveira (1998: p.23) ao frisar que: 

A aceitação do Partido Único como a boa nova do pós-independência dominou os sistemas políticos dos 

países africanos descolonizados a partir do final da II Grande Guerra. Como justificação para esse domínio 

avançava-se um argumento facilmente perceptível: o Partido Único é a única força capaz de impedir a 

                                                 
2 A partir do golpe militar na Guiné-Bissau, em 1980, os dois partidos desistiram do projecto único de construção de 
Estados independentes, pelo que, no arquipélago cabo-verdiano o PAIGC passou a ser denominado PAICV, Partido 
Africano para a Independência de Cabo Verde. 
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actuação negativa e desestruturada das forças internas e externas susceptíveis de compreender a tarefa 

prioritária dos jovens Estados, isto é, a construção e consolidação da Nação.  

A Lei sobre a Organização Política do Estado (LOPE), que funcionou como lei fundamental até à aprovação da 

Constituição em 1980, institui um regime de partido único a quem cabia a tarefa de concretizar o programa 

de construção nacional e contrariar o cepticismo daqueles que não acreditavam na sobrevivência das ilhas 

sem o apoio de Portugal. O PAIGC ao assumir a governação do país delineou uma estratégia política 

tendencialmente socialista e de carácter centralizador sendo este último entendido como necessidade 

imperiosa para uma visão de conjunto a longo prazo capaz de fornecer indicadores importantes tendo em 

vista a definição das etapas de conteúdo económico a serem seguidas. O Governo geria e controlava os 

investimentos, os bens oriundos dos programas de ajuda pública ao desenvolvimento, bem como o mercado 

laboral ou quaisquer programas de cooperação.      

Este cenário político dominou o arquipélago durante cerca de dezasseis anos, após os quais factores 

endógenos e exógenos desencadearam uma abertura ao multipartidarismo enquadrados num panorama 

internacional de mudança política protagonizada pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) e os seus aliados europeus e simbolizada pela queda do Muro de Berlim que culminou com a 

realização de eleições livres e democráticas em todos esses países. Em Cabo Verde, no seio do próprio PAIGC 

constituiu-se uma ala reformadora bastante crítica que esteve na génese de um novo partido político à 

semelhança do que sucedeu, por exemplo, nas democracias da Europa Ocidental onde diversas forças 

partidárias se constituíram “de cima para baixo”, ou seja, através da mobilização das elites e sem o 

envolvimento das massas (Lobo, 2003). 

O descontentamento no interior do partido único estava relacionado com algumas divergências ideológicas, 

mas igualmente com a fraquíssima circulação dos dirigentes, o que impedia a mobilidade ascendente dos 

mais jovens que não haviam participado na luta pela independência, mas que, entretanto, tiveram acesso ao 

ensino superior fora do país, estando ávidos de participar activamente na vida política e nas instituições 

públicas (Furtado, 1998). Contudo, deve-se referir que as mudanças desencadeadas no arquipélago em 

1990/91 foram conduzidas por diversas esferas da sociedade e não tiveram uma base intelectual, nem 

cultural, com as mesmas características que o processo que conduziu ao afastamento do poder colonial em 

1975 (Furtado, 1998). Para Roselma Évora (2004: p. 121) “A transição cabo-verdiana é, então, resultado de 

uma iniciativa conjunta dos líderes do regime anterior (autoritário) e da oposição política que se formou 

posteriormente”. Apesar do debate ter sido encabeçado por quadros superiores, o envolvimento dos 

empresários e comerciantes foi decisivo, sobretudo porque eram eles que lideravam um sector privado com 

enormes dificuldades de crescimento devido ao domínio feroz do sector público em todas as áreas da 
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economia do país. A introdução deste elemento económico no processo, teve algumas implicações na 

organização do mercado cabo-verdiano após a adesão ao multipartidarismo, por exemplo, em relação à 

política de privatizações.  

Em 1991 realizaram-se, então, as primeiras eleições livres e democráticas que afastaram o PAICV do poder e 

deram a vitória ao Movimento para a Democracia (MpD), o que, pode ser visto como um “voto de protesto 

do povo” (Huntington, 1994) que quis demonstrar o seu desagrado pelos governantes anteriores e, ao 

mesmo tempo, a esperança e a confiança nos renovadores. Após dois mandatos consecutivos, as críticas aos 

novos protagonistas políticos começaram a amealhar-se e em 2001 os cidadãos voltaram a colocar o PAICV à 

frente dos desígnios do país, gerando, dessa forma uma bipolarização partidária no arquipélago. Note-se que 

a expressão de outras forças políticas é pouco consistente como se pode constatar pela distribuição de 

deputados na Assembleia Nacional, após as eleições legislativas de 2011, nas quais PAICV obteve 39 

mandatos, o MpD 32 e a União Democrática Cabo-verdiana e Independente (UNID) apenas 2.  

3. Medindo a Democracia 

O funcionamento dos sistemas políticos tem sido alvo de diferentes tipos de análise, entre os quais aqueles 

que procuram o máximo de objectividade através de instrumentos mensuráveis, tendo surgido alguns 

índices cuja utilização está longe de ser consensual (Munck, 2009). Todavia, não deixam de ser relevantes 

para a construção de uma certa percepção acerca dos Estados, dos seus líderes, das suas instituições, da sua 

sociedade civil e da capacidade de atrair investimentos estrangeiros. Para se tentar compreender o 

desempenho de democracia em Cabo Verde serão utilizados os índices do Economist Intelligence Unit 

(E.I.U.), o da Fundação Mo Ibrahim e também os dados do Afrobarómetro.  

Publicado pela primeira vez em 2006, o índice do Economist Intelligence Unit é um dos mais significativos e 

inclui 167 países analisados de acordo com 60 indicadores agrupados em 5 categorias: “processo eleitoral e 

pluralismo”, “funcionamento do governo”, “participação política”, “cultura política e liberdades civis”. Daqui 

resultou uma classificação dos diferentes Estados em “democracias plenas”, “democracias com falhas ou 

imperfeitas”, “regimes híbridos” e “regimes autoritários”. 

Quanto ao índice da Fundação Mo Ibrahim, contempla apenas os países africanos e recorre a 121 variáveis e 

86 indicadores distribuídos por 14 subcategorias. Estas, por sua vez, são agregadas em quatro áreas que 

correspondem a “segurança e Estado de Direito”, “participação e direitos do Homem”, “desenvolvimento 

económico e sustentável” e “desenvolvimento humano”.  

O Afrobarómetro resulta de um projecto cujo objectivo primordial é a recolha de dados acerca de diversas 

dimensões sobre 22 países africanos, tendo em vista a análise da sua evolução e a comparação entre si. 
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Aspectos ligados aos recursos, à educação, à segurança, saúde, direitos civis, política, entre outros, são parte 

integrante das perguntas do inquérito por questionário aplicado de forma cíclica aos Estados aderentes. Até 

ao momento já foram realizadas cinco rondas: 1999, 2002, 2002, 2005 e 2011. Cabo Verde só começou a 

fazer parte a partir da segunda ronda.  

a. Democracia cabo-verdiana no contexto mundial 

De acordo com o índice do Economist Intelligence Unit (quadro nº 1), em 2011 o arquipélago ocupava a 26ª 

posição e é o país lusófono com melhor desempenho da sua democracia. Mesmo assim, não deixa de ser 

considerado um país com uma “democracia com falhas ou imperfeita”. Os valores mais baixos são 

alcançados nas categorias relativas à participação e à cultura política, embora nesse domínio Cabo Verde 

tenha valores acima das Ilhas Maurícias e de Espanha que são tidas como “democracias plenas”.  

Posição País 
Pontuação 

Geral 

Processo 
eleitoral e 
Pluralismo 

Funcionamento do 
Governo 

Participação 
Política 

Cultura 
Política 

Liberdades 
Civis 

DEMOCRACIAS PLENAS 

1 Noruega 9.80 10.00 9.64 10.00 9.38 10.00 

2 Islândia 9.65 10.00 9.64 8.89 10.00 9.71 

3 Dinamarca 9.52 10.00 9.64 8.89 9.38 9.71 

4 Suécia 9.50 9.58 9.64 8.89 9.38 10.00 

5 Nova Zelândia 9.26 10.00 9.26 8.89 8.13 10.00 

…        

24 Ilhas Maurícias 8.04 9.17 8.21 5.00 8.13 9.71 

25 Espanha 8.02 9.58 7.50 6.11 7.50 9.41 

DEMOCRACIAS COM FALHAS 

26 Cabo Verde 7.92 9.17 7.89 7.22 6.25 9.12 

27 Portugal 7.81 7.58 6.43 6.11 7.50 9.41 

…        

42 Timor-Leste 7.22 8.67 6.79 5.56 6.88 8.24 

…        

45 Brasil 7.12 9.58 6.43 6.11 4.38 9.12 

REGIMES HÍBRIDOS 

100 Moçambique 4.90 4.83 4.64 5.56 5.63 3.82 

REGIMES AUTORITÁRIOS 

133 Angola 3.32 1.33 3.21 4.44 4.38 3.24 

…        

157 Guiné-Bissau 1.99 2.08 0.00 2.78 1.88 3.24 

Quadro nº 1 – Índice de Democracia (2011) 
(Economist Intelligence Unit – 167 países) 
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A estabilidade política e social existente em Cabo Verde está espelhada na pontuação sobre o “processo 

eleitoral e o pluralismo”. Não obstante a bipolarização partidária e a fraca consolidação e sobrevivência dos 

partidos pequenos, não existem focos de conflitualidade que coloquem em causa a realização de eleições 

livres e democráticas confirme definido pela Constituição. 

O relatório produzido pelo E.I.U. destaca a instabilidade política sentida em várias zonas do mundo, 

nomeadamente no Médio Oriente e no Norte de África, cujas consequências resultam, em alguns casos, em 

processos de democratização, enquanto noutros se verifica um declínio do sistema democrático. A crise 

económica e financeira que tem vindo a assolar o mundo coloca em causa os equilíbrios sociais, evidencia as 

vulnerabilidades dos Estados mais deficitários além de contribuir para o aumento da falta de confiança nas 

instituições políticas e até nos próprios governos. O E.I.U. realça que 48 países baixaram a sua pontuação em 

2011 enquanto 41 melhoraram os valores face ao ano anterior. Outro aspecto a ter em conta é o facto da 

pontuação média alcançada pelos Estados ser inferior aos valores de 2010. 

b. Democracia cabo-verdiana no contexto africano 

A maioria dos países africanos vive situações assaz periclitantes com efeitos perniciosos no funcionamento 

das suas sociedades e na satisfação das necessidades das suas populações, quer ao nível do acesso a 

recursos imprescindíveis para a sua sobrevivência, quer na garantia dos seus direitos e liberdades. Cabo 

Verde partilha alguns desses problemas, mas a uma escala menor já que, por um lado, tem beneficiado da 

ajuda internacional ao desenvolvimento para erradicar a fome e, por outro, nunca vivenciou conflitos 

étnicos ou religiosos como noutras regiões da África subsaariana. Não se estranha, pois que, quando 

comparado com esses países, o arquipélago se situe em 2011 no topo do índice da Fundação Mo Ibrhaim, 

sendo a segunda democracia mais eficaz, entre os 53 Estados considerados (quadro nº 2). É ainda de realçar 

que, face a 2009 a sua pontuação geral aumentou 3,3 pontos. 

c. A atitude dos cabo-verdianos perante a democracia 

 Para os cabo-verdianos a democracia surge como o melhor regime político para o país e isso é bem notório 

nos resultados apurados desde 2002 pelo questionário do Afrobarómetro. De facto, a maioria dos inquiridos 

em todas as rondas considera que Cabo Verde é uma “democracia com problemas” (gráfico nº1), o que está 

em consonância com o índice do E.I.U. anteriormente apresentado. Contudo, deve-se sublinhar que 

aumentou o número de indivíduos com essa opinião, ao mesmo tempo que se registou uma redução 

daqueles que estão convictos de que ao arquipélago é uma “democracia completa”. Esta oscilação estará 

relacionada com uma crescente tomada de consciência das fragilidades do funcionamento do sistema 

político e com o aumento da literacia política. Há também a ter com conta o melhor acesso a meios de 

comunicação social, nomeadamente canais de televisão estrangeiros, e o recurso à internet. 
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Posição País Pontuação geral Variação da pontuação face a 2009 

1 Ilhas Maurícias 82,5 3,9 

2 Cabo Verde 79 3,3 

3 Botswana 76,1 -0,4 

4 Seychelles 75,5 -0,5 

5 África do Sul 70,6 -0,9 

6 Namíbia 69,7 -0,6 

… … … … 

12 São Tomé e Príncipe 58,4 -0,2 

… … … … 

21 Moçambique 54,6 -0,6 

… … … … 

42 Angola 40,8 7,1 

… … … … 

44 Guiné-Bissau 37,2 -3,4 

… … … … 

52 Chade 30,6 -0,7 

53 Somália 7,9 -1 

Quadro nº 2 - Índice de Democracia (2011) 
(Fundação Mo Irbrahim – 53 países africanos) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 1 – Percepção dos cabo-verdianos sobre o regime político do país (%) 

Fonte: Relatórios do Afrobarómetro 2002, 2005,  2008 e 2011. 

Os resultados parciais da última ronda do Áfrobarómetro (2011) demonstram que se mantém a mesma 

percepção dos cidadãos cabo-verdianos perante a democracia, ou seja 81% continua a preferir este regime 

político . Tal não significa que não reconheçam a existência de dificuldades, pois 48% dos inquiridos entende 
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que o sistema democrático do arquipelago tem pequenos problemas, enquanto que para 34% os problemas 

são de grande dimensão3. Estes dados não são muito diferentes dos valores obtidos nas rondas anteriores, 

embora se constate que os indivíduos daquele pequeno Estado insular têm uma percepção mais negativa da 

eficácia do funcionamento da sua democracia em relação a 2008. Em geral, estão mais satisfeitos do que 

insatisfeitos com a democracia no seu pais (gráfico nº2), o que, naturalmente, estará relacionado com a 

regularidade das eleições multipartidárias e do funcionamento das instituições democráticas existentes no 

pais. Importa realçar que, comparativamente a 2005, registou-se em 2008 um aumento do número de 

indivíduos “pouco satisfeitos” com o funcionamento da democracia, o que parece reflectir a redução quer 

dos que dizem estar “nada satisfeitos”  quer daqueles que estão “muito satisfeitos” com o desempenho do 

sistema político. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 2 – Grau de satisfação com funcionamento da Democracia (%  de respondentes) 
Fonte: Relatórios do Afrobarómetro 2002, 2005 e 2008. 

Desde 2002 a confiança nas instituições democráticas tem vindo aumentar nas ilhas, apesar de um relativo 

decréscimo registado em 2008 (gráfico nº 3). Na altura em que se realizou a primeira ronda do 

Afrobarómetro vivia-se o rescaldo das eleições legislativas que afastaram o MpD do poder após dois 

mandatos consecutivos e o consequente regresso do PAICV. Pela primeira vez, após as mudanças 

introduzidas em 1990 no sistema político, o país assistia a uma campanha eleitoral agressiva com acusações 

entre as forças partidárias e os seus protagonistas, consolidando um bipartidarismo que, na altura, tendia a 

acentuar as clivagens políticas entre os cidadãos e a gerar algumas reservas em relação a quem ocupava 

cargos de poder. Existe uma acentuada diferença entre aos dados dessa época e os registados em 2011, 

sendo de realçar os valores alcançados pelo Presidente da República e pelos Tribunais Judiciais, as duas 

instituições que merecem maior confiança por parte da população de Cabo Verde. A inexistência de conflitos 

entre a figura do Chefe de Estado, os demais órgãos de soberania e os partidos políticos parecem contribuir 

para uma percepção positiva acerca da sua posição relativa no sistema político.   

                                                 
3 Jornal online “A Semana”. 
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Gráfico nº 3 – Confiança dos cabo-verdianos nas instituições democtráticas do país (%  - dados agregados: “confiam 
muito” ou “confiam razoavelmente”) 

Fonte: Relatórios do Afrobarómetro 2002, 2005,  2008 e 2011. 

d. Percepção da democracia, participação  e cultura política dos cabo-verdianos 

Os cabo-verdianos têm uma percepção positiva da democracia do seu país e demonstram uma progressiva 

interiorização daquele sistema político, como se pode constatar pelo facto de rejeitaram a hipótese de 

governos autoritários ou até mesmo compostos por militares. Tal não significa que exista uma satisfação 

elevada e próxima dos Estados de referência que encabeçam os índices relacionadas quer com o 

funcionamento dos mecanisnos e instituições democráticas quer com a sua qualidade. Mas é preciso ter em 

conta que Cabo Verde, enquanto país independente, existe apenas há 37 anos e o multipartidarismo só foi 

introduzido há pouco mai de 20 anos; ou seja, trata-se de uma jovem democracia que ainda se encontra no 

processo de consolidação.  

Um dos pontos menos positivos do funcionamento da democracia cabo-verdiana é a fraca participação 

política e cívica ds cidadãos. A abertura aos multipartidarimos originou uma onda  de entusismo em relação 

ao primeiro acto eleitoral subsequente, mas aos longo dos anos, vários cidadãos optavam por não ir votar. 

Por exemplo, nas autárquicas de 2011 a abstenção foi pouco acima dos 30%, enquanto em 2008 apenas 

19,8% é que não foi votar. Aparte a ida às urnas, os dados revelam uma sociedade cabo-verdiana 

politicamente pouco participativa em que os cidadãos não estão engajados na defesa dos seus direitos ou 

em questões de interesse público. De acordo com o relatório de 2008 do Afrobarómetro 67% dos inquiridos 

nunca participou numa reunião comunitária, 66% nunca se reuniram com outros para tratar de algum 

assunto e 79% jamais havia participado numa marcha de protesto. Estes valores não divergem muito com os 
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das rondas anteriores de 2002 e 2005 e a verdade é que nenhuma dessas situações ocorre regularmente no 

arquipélago.  

Historicamente, os cabo-verdianos estiveram sujeitos a instâncias superiores que impunham as regras de 

funcionamento da sociedade. No período escravocrata, nem sequer possuíam qualquer tipo de liberdade de 

acção; mais tarde, com as alforrias continuaram a estar sob a dominação da potência colonizadora  e, uma 

vez alcançada a independência o Estado, com o seu regime de partido único, assegurava e determinava a 

estrutura societal e os seus mecanismos. Em qualquer dos casos, detecta-se uma postura de submissão 

perante os dominadores, não sendo despicienda a perspectiva de Gabriel Fernandes ( 2002) para quem a 

administração colonial fez mergulhar os cabo-verdianos numa certa ambiguidade quando optou por não lhes 

aplicar a Lei do Indigenato de 1928 através da qual as populações locais das colónias eram divididos entre 

“civilizados” e com direitos e “não civilizados” desprovidos de direitos. O Governo português considerava 

que a população das ilhas tinham assimilado a cultura lusa daí ser justificável o recurso à referida lei. Para 

Fernandes, esta situação, em teoria, equiparava os cabo-verdianos aos portugueses, todavia não era o que 

se verificava na prática. De qualquer modo, as gentes das ilhas acabavam por não sentir tanta legitimidade 

para reivindicar uma autonomia face ao poder colonial sendo, para alguns, mais adequada a ideia de 

adjacência, sobretudo devido aos fracos recursos do arquipélago e à ideia de dificuldades de sobrevivência 

sem uma ajuda externa permanente.  

Tal como observa Cláudio Furtado (1997) tanto a independência política, em 1975, como a abertura ao 

multipartidarimso, em 1990, não foram gizados a partir das massas, mas sim de uma pequena elite que se 

arrogou de liderar esses dois processos, ou seja, foram desenvolvidos de cima para baixo. Tal como sucedia 

no período colonial, aqueles que se posicionavam de forma destacada pelos atributos que possuíam, 

definiram o futuro do país, sem um envolvimento directo do povo. Veja-se que, por exemplo, a luta de 

libertação nacional teve uma faceta bélica que nem sequer ocorreu em território cabo-verdiano, visto que a 

guerrilha lutou contra as forças armadas portuguesas na Guiné-Bissau, o país que estava unido a Cabo Verde 

na reivindicação autonómica. Não obstante o facto de alguns cabo-verdianos terem estado na frente de 

combate, nas ilhas nunca houve qualquer guerra, sendo natural a tendência pacifista existente no 

arquipélago.  

A instauração de um regime político de partido único com uma presença fortíssima do Estado em todos os 

sectores de actividade e uma incipiente iniciativa privada também contribuíu para uma certa passividade dos 

cabo-verdianos em relação à defesa dos seus próprios interesses.  

A mudança política de 1990-91 foi engendrada por membros da elite que estavam insatisfeitos com a 

governação até aquela altura, não se tendo verificado uma adesão ou participação expressiva das massas. 
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Até mesmo ao nível da organização partidária apenas MpD conseguiu estruturar-se convenientemente para 

poder concorrer às eleições de Janeiro de 1991. É certo que, o tempo que decorreu entre a mudança 

constitucional e a realização do escurtínio foi bastante curto para permitir que mais forças partidárias 

pudessem emergir e participar no escrutínio. Como se disse, o MpD era constituído, essencialmente, por 

aqueles que tinham exercido uma pressão efectiva sobre o regime de partido único – sendo alguns 

dissidentes do PAICV – daí estarem mais preparados para ir às urnas no início de 1991.  

Apesar dessa mudança política, com consequências económicas, a maioria do cabo-verdianos continuava a 

estar afastada do centro de tomada de decisões. Cerca de dez anos depois, em 2002, o relatório do 

Afrobarómetro mostrava, por exemplo que, a maioria da população (66%) entendia que a democracia era a 

melhor forma de governo, mas ao mesmo tempo, 69% era da opinião que “o Governo é como um pai, deve 

cuidar das pessoas”. O sector público foi ao longo de muitos anos a mais importante entidade empregadora, 

quando alguém tem problemas ou dificuldades tende a pensar que a solução será dada pelo Estado ou pelo 

Governo. Tudo isto é sintomático da dependência dos cidadãos e da falta de iniciativa própria para se 

organizarem em torno de interesses partilhados. Na verdade, não têm sido motivados nesse sentido. Mas 

também há que ter em conta que apenas nos últimos anos se tornaram notórias as melhorias significativas 

na qualidade de vida e no acesso a bens essenciais por parte de grande parte da população, como sejam 

água canalizada, electricidade, electrodomésticos, entre outros. Ora, não estando ultrapassadas as 

necessidades mais permentes, dificilmente os indivíduos terão força anímica e capacidade para criarem ou 

participarem em movimentos associativos ou de carácter político. Mesmo o sindicalismo que é orientado 

para a defesa dos interesses dos trabalhadores não tem uma forte expressão nem participação por parte dos 

indivíduos.  

Não deixa também de ser relevante a questão da liberdade de expressão, pois os dados do Afrobarómetro 

de 2011 mostram uma auto-censura por parte de 61% dos inquiridos que considera não ser possível falar 

livremente de política no país. Subsistem receios herdados do período do regime de partido único durante o 

qual os indivíduos poderiam ser punidos por demonstrarem uma posição crítica face ao Governo. Ao mesmo 

tempo existe uma ideia generalizada de favorecimentos políticos a aqueles que partilham da mesma cor 

política de quem está no poder. Embora seja possível apontar situações de clientelismo e tráfico de 

influências, não parece que se possa generalizar ou concluir de modo peremptório que na sociedade cabo-

verdiana as pessoas são politicamente perseguidas.   

O fraco associativismo explica-se mais pela falta de tradição e de envolvimento da população nos processos 

que deram origem a mudanças no país, do que pelo medo de represálias. É um aspecto que está 

intrínsecamente ligado à separação elite / massas, isto é, apenas a minoria letrada ou com poder económico 
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é que tende a organizar-se em grupos de interesses. Por exemplo, o movimento cultural Claridoso ou a 

intensa actividade cultural e associativa que povoaram a ilha de São Vicente durante o período áuero do seu 

Liceu (entre 1926 e 1960) incluía os indivíduos da elite cujas preocupações com a sua sobrevivência não 

faziam parte do seu quotidiano.  

No que concerne à cultura política, entendida como uma dimensão subjectiva da esfera política que tem em 

conta uma miríade de conhecimentos, crenças, valores, tradições, mitos ou costumes, podem ser apontadas 

algumas ambiguidades relativamente às opiniões dos cabo -verdianos sobre a actuação do governo (Quadro 

nº 3).  Entre os inquiridos, a questão da liberdade de expressão não parece estar totalmente clarificada. A 

maioria apoia a ideia, mas para 27% “o governo deveria poder encerrar os jornais que publicam histórias do 

seu desagrado” e 19%  acha mesmo que até poderia ter a possibilidade de inviabilzar a expressão de ideias 

políticas contrárias à maioria dos cidadãos. Permanece também um certo desejo de proteccionismo por 

parte do quem detém poder expressa não só pelos 61% de indivíduos que vê o governo como um progenitor 

com obrigação de cuidar dos seus filhos, mas também pelos 46% que clamam por um dos governantes à sua 

terra natal assim que ocupam cargos de liderança. 

 

Actuação do Governo 
Concorda/ Concorda 

totalmente 

Os Governantes são representantes de todos por isso não deveriam favorecer a sua família ou o 
seu grupo.  

46% 

Uma vez no cargo, os governantes são obrigados a ajudar a sua comunidade natal.  46% 

O Governo deveria cuidar do Povo como se fosse o seu progenitor.  61% 

O Governo é como um empregado. O Povo deveria ser o patrão que controla o Governo.  24% 

O Governo deveria banir qualquer organização que é contra as suas políticas.  17% 

Cada um deveria poder aderir a qualquer organização independentemente da aprovação do 
Governo.  

68% 

O Governo deveria poder encerrar os jornais que publicam histórias do seu desagrado.  27% 

O Governo deveria impedir a expressão de pontos de vista políticos que sejam diferentes dos da 
maioria.  

19% 

O Povo deveria poder expressar a sua opinião política mesmo sendo contrária à do Governo.  69% 

Quadro nº 3 – Opinião dos cabo-verdianos sobre a atitude do Governo (2008) 
Fonte: Relatório do Afrobarómetro de 2008 
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e. Considerações Finais 

Do ponto de vista formal, a Constituição cabo-verdiana (com as suas revisões) tem-se pautado pela inclusão 

dos instrumentos necessários ao funcionamento da democracia. Conforme aponta Roselma Évora (2009: p. 

70), o LOPE instituiu logo em 1975 um modelo constitucional parlamentar através do qual “tanto o 

Presidente da República como o Primeiro-Ministro, enquanto chefe do Executivo, são políticamente 

responsáveis pela Assembleia Nacional Popular”, o que, na prática, significava não existir uma total 

centralização do poder numa só figura – geralmente o Chefe de Estado – como era comum noutros países 

africanos com regime de partido único. Nesse sentido Évora acrescenta  que “o processo decisório no regime 

autoritário, que vigorou por quinze anos, tinha características genuínas de um órgão colegiado e onde as 

decisões são tomadas de forma colectiva” (2009: p. 70). Mais tarde, com a a revisão constitucional de 1988 

permitiu uma certa liberalização económica visto que o Estado abdicou de alguns monopólios públicos, o 

que ajudaria a alcançar o fim do monopartidarismo em 1990 (CORREIA E SILVA, 1997).  Estes mecanisnos 

facilitaram o processo de transição para o novo sistema político sem grandes sobressaltos ou conflitos 

expressos que, em certo momento, pudessem colocar em causa a mudança.  

Paulatinamente, as ilhas foram erigindo as suas instituições e aprimorando o seu modo de funcionamento 

ao mesmo tempo que os investimentos estrangeiros contribuiam fortemente para o desenvolvimento e o 

crescimento económico do país. As condições de vida têm vindo a melhorar tal como o acesso à saúde e à 

educação, mas ainda existem muitas populações em situação vulnerável, focos de pobreza em zonas menos 

privilegiadas e altamente dependentes dos caprichos do clima para poderem produzir bens agrícolas 

necessários à subsistência dos indivíduos. Mesmo assim, Cabo Verde tem-se afastado dos cenários mais 

negativos que amiúde caracterizam os países africanos.  

Tudo indica que o arquiipélago está na segunda fase da transição democrática (O’DONELL, 1994) na qual as 

fragilidades se tornam mais visíveis, sobretudo devido a uma noção mais rigorosa as obrigações do Estado e 

do Governo perante os cidadãos. Tal significa que o controlo se torna mais apertado, os níveis de exigências 

bastante acentuados bem como as críticas e as pressões junto daqueles que ocupam posições de liderança. 

Está, pois, em curso um processo de consolidação democrática no qual se destacam um respeito mais 

acentuado pela oposição política, o reforço e a melhoria do funcionamento das instituições democráticas, a 

institucionalização de instrumentos de accountability na administração pública e a melhoria das condições 

económicas e sociais. Estes aspectos serão essenciais para ultrapassar um certa “democarcia minimalista” 

que, segundo Huntington (1993) assenta apenas nos aspectos formais da democracia. 

As desigualdades sociais, a reduzida dimensão e a descontinuidade geográfica são certamente, obstáculos a 

ultrapassar, no entanto, a esfera política pode contar com um maior respeito pelos direitos, liberdades e 
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garantias, bem como um incremento do interesse dos cidadãos pelos assuntos públicos.  A melhoria da 

escolaridade tal como a expansão do uso da internet – com recurso a blogues, sites e redes sociais – têm 

contribuído para uma melhoria dos níveis de literacia o que a médio e longo prazo poderá ter efeitos 

positivos na jovem democracia cabo-verdiana.  
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