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RESUMO 

O principal objetivo deste trabalho é analisar as opções políticas adotadas pelo governo 

Cabo-verdiano desde a independência até o ano 2010 e perceber se estas foram 

suficientemente eficazes para minimizar os efeitos da insularidade no país. Como 

podemos verificar ao longo da sua história, Cabo Verde sempre almejou converter as 

suas fraquezas em fontes de forças e dinamismo, mas isso não se verificou em todas as 

opções políticas do governo. Com advento da II República, e a queda do regime 

monopartidário, foi redesenhada uma nova arquitetura política, no qual trouxe consigo 

transformações institucionais importantes que possibilitaram o país alcançar resultados 

positivos no seu desenvolvimento económico. Porém, essas transformações 

institucionais e estruturais na economia Cabo-verdiana foram acompanhados igualmente 

de alguns riscos. Referimos aqui aos efeitos da crise da zona Euro, e ao possível 

esgotamento de alguns dos fluxos de financiamento interno, que poderão ou não ter 

consequências diretas para a economia. 

Estamos convencidos que uma das formas para ultrapassar tais efeitos é responder com 

estratégias políticas proactivas e flexíveis, tendo como exemplo a especialização setorial 

competitiva dentro do mundo global. Só assim o país é capaz de minorar estas 

consequências e dar seguimento ao projeto de desenvolvimento e crescimento 

económico. Aposta no setor do turismo de modo integrado, sustentável e de qualidade 

parece ser uma das alternativas, assim como a opção pela integração cuidada e não 

plena no espaço da CEDEAO. 

 

Palavras-chave: Abertura ao exterior, Mudança Estrutural, Especialização Setorial, 

Desenvolvimento e Crescimento Económico. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to analyze the policy options adopted by the Cape Verdean 

government since independence by the year 2010, and see if they were effective enough 

to minimize the effects of insularity in the country. As can be seen throughout its 

history, Cape Verde always craved convert your weaknesses into sources of strength 

and dynamism, but that was not the case in all government policy options. With the 

advent of the Second Republic and the fall of one-party regime was redesigned a new 

political architecture, which brought major institutional changes that enabled the 

country to achieve positive results in their economic development. However, these 

institutional and structural changes in the Cape Verdean economy as well as having 

generated benefits for the country were accompanied by some risks common to any 

particular country to adopt as a development mechanism openness to the global world. 

We refer here to the effects of the eurozone crisis and the possible depletion of some of 

the internal financing flows, which may or may not have direct consequences for the 

economy. 

We are convinced that one way to overcome such effects is to respond with proactive 

and flexible political strategies, taking as an example the competitive sectoral 

specialization within the global world. Only then the country is able to mitigate these 

effects and to continue the development project and economic growth. 

Keywords: Opening to the exterior, Structural Change, Industry Expertise, 

Development and Economic Growth. 
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1. Introdução  

Pretende-se com este trabalho analisar as principais estratégias políticas adotadas em 

Cabo Verde desde a independência até o ano 2010, de modo a perceber se essas 

políticas foram ao encontro das características estruturais de um Pequeno Estado 

Insular.  

A análise centra-se em particular no período após a independência (1975) até ao 

ano 2000, um momento marcante de toda a trajetória política e económica, no qual, se 

definiu o modo de relacionamento do país com o mundo exterior e, igualmente, o modo 

como a economia passou a financiar as suas políticas de desenvolvimento. Trata-se 

assim de uma mudança estrutural qualitativa e de extrema relevância para o país. Deste 

modo, examinar as estratégias políticas admitidas pelo governo Cabo-verdiano desperta 

interesse, não só pela vontade de conhecer e perceber a génese do desenvolvimento 

recente do país, mas sobretudo pelo contributo na realização de futuros estudos, tendo 

em conta os evidentes desafios que se têm manifestado desde 2010. 

As especificidades da economia Cabo-verdiana tanto como a sua posição 

geostratégica entre a África, Europa e a América do Sul constitui-se uma alavancagem e 

que merece uma melhor atenção.  

No decorrer da investigação tornou-se interessante alargar o período de análise 

até 2012/2013, conscientes que estes dados poderão vir a ser modificados, ou validados, 

e que não são suficientes para afirmar de forma exata o futuro do país, mas deixam 

algumas considerações que auxiliarão na arquitetura de estratégias políticas 

sustentáveis. 

O desenvolvimento do trabalho segue uma metodologia descritiva qualitativa, 

através de revisões bibliográficas via artigos, livros e sites de internet. Quanto à sua 
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estrutura, o texto encontra-se dividido em quatro secções. Na primeira faz-se uma reflexão sobre 

as problemáticas das pequenas economias insulares, em que se pretende salientar os diferentes 

tipos de vulnerabilidades e opções políticas adotadas para superar os efeitos da insularidade. A 

segunda secção analisa as estratégias de desenvolvimento de Cabo Verde, mais precisamente 

entre o período de 1991 a 2000. Isto porque foi a partir de 1991 que o país vivenciou grandes 

mudanças no seu modelo de integração económica internacional. A terceira incide sobre as 

mudanças ocorridas durante a primeira década de 2000. Uma transformação que se define ao 

nível das relações com o exterior e do modelo de financiamento da economia cabo-verdiana. A 

última retrata as questões relacionadas com a sustentabilidade das políticas de desenvolvimento 

do país, tendo em conta a crise económica e financeira atual dos seus principais parceiros 

económicos. 
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“Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente; é o que 

melhor se adapta à mudança”. Charles Darwin 

 

2. As Pequenas Economias Insulares e as suas Estratégias de Desenvolvimento 

A literatura sobre a problemática do desenvolvimento das Pequenas Economias 

Insulares (PEI) é bastante recente. Embora se possa considerar que o período inicial foi 

assinalado com a entrada da Islândia nas Nações Unidas (1946), o fenómeno só ganhou 

relevância com as novas adesões na década de 60/70
1
. Esta onda de independência das 

pequenas ilhas, com limitados recursos naturais, uma área geográfica e população 

bastante reduzida, levantou uma série de interrogações por parte da Comunidade 

Internacional acerca da sua viabilidade económica e afirmação na esfera mundial. 

     2.1 Constrangimentos e Vulnerabilidades de uma Pequena Economia Insular 

As Pequenas Economias Insulares identificam-se a partir de três componentes 

determinantes: a) a pequena população; b) a área geográfica reduzida; e c) a condição 

insular. Componentes estes que estiveram na agenda de debate da problemática de 

desenvolvimento pela Comunidade Internacional
2
. 

Primeiramente, as discussões sobre as problemáticas de desenvolvimento das 

PEI centraram-se essencialmente na análise dos constrangimentos e vulnerabilidades 

destas economias, colocando em causa a sua própria viabilidade e autonomia 

económica. Constrangimentos estes causados pelas consequências da pequena dimensão 

e da estreiteza do mercado interno que, por sua vez, impediria o desenvolvimento de 

economias de escala capazes de gerar uma dinâmica interna autónoma. Estas 

vulnerabilidades geravam consequências diretas sobre o funcionamento interno das suas 

                                                           
1
 Amaral 1987, p 297-303. 

2
 Estévão 2014, p 316. 
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economias. Falamos aqui da i) inexistência de economias de escala; ii) limitada 

diversificação da base produtiva e exportadora; iii) isolamento geográfico; iv) 

capacidade institucional debilitada; v) grande abertura ao exterior; vi) dependência dos 

fluxos externos e vii) propensão para desastres naturais e alterações climáticas.
3
 

Estas Pequenas Economias estariam portanto numa situação de enorme 

dependência em relação ao exterior, provocada pela incapacidade produtiva interna de 

gerar eficazmente rendimentos e meios de financiamento económico
4
.  

Robert Read (2001) alegou que a limitada competição interna estava associada à 

reduzida dimensão, o que significa, que a pequena dimensão do mercado 

impossibilitava a capacidade de suportar mais de que um produtor, de obter maiores 

níveis de eficiência e inovação e de reduzir os custos. Assim sendo, essa limitação, 

juntamente com o reduzido número de consumidores, agravava os preços de bens e 

serviços no mercado doméstico, elevando claramente o custo de vida para as populações 

das pequenas ilhas, efeitos que são ainda mais nocivos nas pequenas economias isoladas 

geograficamente
5
.  

A pequena dimensão impediria também a diversificação das suas atividades 

económicas tornando as pequenas economias mais vulneráveis aos efeitos da 

deterioração dos termos da troca, contrariamente ao que acontece nos países de maiores 

dimensões. Esta dificuldade está associada ainda à ineficiência produtiva, agravando 

portanto os investimentos per capita, principalmente nas áreas das infraestruturas e 

administração pública, tanto mais gravosos nos casos de pequenos estados 

arquipelágicos.  

                                                           
3
 Briguglio 1995, p 1617-1618. 

4
 Idem  p 1617-1618.. 

5
 Read 2001,14-15.  
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Estas características, na altura, constituíram desafios importantes de desenvolvimento, 

estabelecendo incertezas acerca da sua autonomia e viabilidade económica. As pequenas 

economias eram assim reconhecidas como sendo “vulneráveis”, onde as suas “fraquezas 

fluíam da sua pequenez e da incapacidade de gerir eficazmente os desafios impostos” 

(Briguglio, 1995,1618-1619). Alegações que depois foram revistas a partir de novos 

estudos, que vieram mostrar que afinal a pequena dimensão não é uma desvantagem 

para o desenvolvimento.  

 

     2.2 Vantagens da Pequena Dimensão  

O bom desempenho de muitas PEI divulgou novos estudos que, deixando de lado a 

análise dos constrangimentos e vulnerabilidades, passaram a enfatizar as dinâmicas 

explicadoras do desenvolvimento da generalidade destes pequenos países, mostrando 

em que condições a pequena dimensão deixa de ser um encargo e passa a ser uma 

qualidade
6
.  

Vários estudos empíricos revelaram que os Pequenos Estados Insulares bem-

sucedidos eram aqueles que possuíam uma rica dotação de recursos naturais ou, no caso 

de escassez, aqueles que conseguiram especializar-se nos serviços, nomeadamente no 

turismo, nos serviços financeiros e de negócios. Esta correlação aparentava ser positiva 

já que o desenvolvimento do turismo gerava emprego e crescimento, enquanto o 

desenvolvimento dos serviços financeiros e dos negócios parecia depender de 

crescimento prévio de atividades como o turismo
7
.  

                                                           
6
 Ver trabalhos desenvolvidos por Armstrong e Read, 2004, p 722-726. 

7
 Prasad cit in Estêvão 2014, p 318-319. 
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Outras das vantagens das Pequenas Economias é que elas tendem a ser 

etnicamente homogéneas, o que facilita ou encoraja o consenso político, fator inevitável 

para ajustar um ambiente de mudança estrutural de um país
8
.  

Easterly e Kraay (2000) são outros estudiosos que defenderam as vantagens da reduzida 

dimensão para o desenvolvimento dos países. Procuraram comprovar que as pequenas 

economias não padeciam de desvantagens estruturais em relação à sua dimensão. Estabeleceram 

desta forma uma regressão que relacionava o crescimento com em dois importantes fatores: a) 

abertura ao exterior (comércio internacional), medido como parte das importações e exportações 

no PIB; e b) a volatilidade, medida pelo desvio padrão anual das taxas de crescimento de cada 

país. No mesmo estudo foram selecionados 157 países com analise de 10 anos de PIB per 

capita, dentre eles 33 eram microestados que, no período em análise (1960-1995), tinham 

menos de um milhão de habitantes
9
. Este estudo revelou os seguintes resultados: i) os níveis de 

rendimento per capita dos pequenos estados insulares eram semelhantes aos de todos os países, 

o que comprova que o tamanho não é um determinante mas que pode ser uma vantagem, até 

porque se fosse o contrário, os pequenos países seriam os mais pobres; ii) em termos de 

indicadores sociais, a mortalidade infantil e a esperança média de vida exibiram valores bem 

melhores de que dos países de maior dimensão; iii) as pequenas ilhas apresentavam elevadas 

taxas de investimento e de níveis de  crescimento da população, indiciando que os efeitos dos 

rendimentos das pequenas economias são atribuídos a maiores níveis de investimento. E, 

relativamente à instabilidade dos termos de troca e volatilidade em termos da taxa de 

crescimento, concluiu-se que as pequenas economias não apresentaram taxas médias de 

crescimento inferiores às dos países de maior dimensão, o que quer dizer que a abertura 

comercial e os melhores níveis educacionais compensaram os efeitos negativos
10

. Assim sendo, 

                                                           
8
 Easterly e Kraay 1999, p 11. 

9
 Os pequenos estados eram: Antígua e Barbuda, Bahrein, Baamas, Belize, Bermudas, Barbados, 

Botswana Comoros, Cabo Verde, Chipre, Djibuti, Fiji, Gabão, Gâmbia, Guine Bissau, Grenada, Guiana, 

Islândia, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, Luxemburgo, Maldivas, Malta, Maurícias, Qatar, Reunião, 

Ilhas Salomão, Suriname, Suazilândia, Seychelles, São Vicente e Grenadinas, Vanuatu e Samoa. 
10

 Easterly e Kraay 2000,  p 2014-2024. 
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a presunção de que as restrições do tamanho pequeno e a separação geográfica tornaram as ilhas 

mais “vulneráveis” é, tanto conceitualmente como empiricamente, insatisfatória
11

.  

Ultimamente, a literatura da problemática de desenvolvimento das PEI têm-se dedicado 

com mais entusiasmo às realidades políticas, sociais e históricas de cada Estado Insular. O 

objetivo é compreender o modo como as pequenas economias têm construído relações com os 

espaços dinâmicos da economia mundial, de forma a superar os seus principais 

constrangimentos e ativar o seu processo de desenvolvimento.
12

 A construção desse 

relacionamento tem implicado a adoção de novas e melhores metodologias, que abranjam desde 

questões estratégicas e mecanismos de resposta comportamental até as práticas institucionais, 

características legais e capacidades reguladoras. Estas ferramentas acabam por constituir 

elementos chave que diferenciam o nível de desenvolvimento entre alguns estados (Baldacchino 

2011: 3). 

As PEI não estão forçosamente condenados ao insucesso do desenvolvimento 

económico. Elas podem sim ultrapassar os preconceitos da sua pequena dimensão e almejar um 

ótimo desempenho económico. As evidências empíricas têm demonstrado que os casos de 

sucesso estão associados à utilização eficaz de políticas endógenas, dentro de uma estratégia 

global de crescimento e transformação estrutural
13

. E uma das formas de converter tais 

vulnerabilidades da pequena dimensão, apresentadas anteriormente é com a abertura económica 

ao exterior
14

. 

    2.3 Converter as Vulnerabilidades em Potencialidades 

           A Gestão do hinterland  

A abertura para o comércio internacional é, portanto, um fator que possibilita aos 

mesmos serem internacionalmente mais competitivos em mercados abertos, e a única 

                                                           
11

 Easterly e Kraay  2000: pp1999 -12. 
12

 Baldacchino 2011, p 3. 
13

 Armstrong e Read 2006; Read 2001:20,  Robert Read 2001; McElroy 2006. 
14

 Streeten cit in Estêvão  (2014) Os Percursos da Integração Económica Internacional e os Dilemas da 

Política Externa Cabo-verdiana , p 318. 
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forma de poderem colher os benefícios de uma economia de escala, prevenindo contra a 

anarquia ou protecionismo em termos económicos
15

. Esta perspetiva contrapõe-se à 

ideia inicial defendida no índice de vulnerabilidade de Briguglio (1995), segundo o qual 

a abertura ao exterior é percebida como uma desvantagem, ou algo nefasto para os 

estados insulares. Pelo contrário, esta acaba por constituir umas das características mais 

pertinentes das PEI e a única forma de colher benefícios e aproveitar as oportunidades 

de uma economia aberta. 

Os Estados Insulares, perante um sistema económico “resistente”, isto é, incapaz 

de gerar eficaz e autonomamente rendimentos internos, têm tendência a apoiar-se em 

recursos extraterritoriais, com o objetivo de compensar a inexistência de economias de 

escala e a falta de fluxos de financiamento interno.  

Muitas economias insulares mantém-se ligadas às suas metrópoles, a maioria por 

conformidade enquanto outras parcialmente desligadas dos seus colonos, ou do poder 

central. Estas formas de ligação representam diferentes modelos de integração 

económica internacional das PEI
16

. Nas situações em que se põe em causa a soberania 

dos pequenos Estados, isto é, a conservação da ligação política à metrópole, verificam-

se inúmeras vantagens, nomeadamente no comércio, investimentos, moeda, 

infraestruturas, saúde, segurança social, educação, etc. Isto porque as grandes 

metrópoles exercem a função de um “interior” (inexistente nas PEI), de onde proveem 

os principais fluxos financeiros e económicos que irão manter o bom funcionamento 

económico dos insulares, que se irão traduzir em crescimento e desenvolvimento 

económico
17

. Como exemplos temos os casos das ilhas Aruba, Bermuda, Polinésia 

                                                           
15

 Streeten cit in Baldacchino (2011) The Power of Jurisdiction in Promoting 

Social Policies in Small States , p 5; Armstrong e Read 2004, p 214-218. 
16

 Bertram 2006, p 1-2. 
17

 Baldachhino 2011, p 67. 
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Francesa, todas elas entre as dez economias mais ricas do mundo, beneficiando das 

ligações personalizadas com as suas metrópoles, Países Baixos, Reino Unido e França, 

respetivamente
18

.  

Houve casos em que as ilhas optaram pela assunção da sua soberania, mas o 

percurso de desenvolvimento foi no entanto distinto. As Pequenas Economias Insulares 

soberanas, sem apoio de metrópoles desenvolvidas, sentiram-se obrigadas a recorrer a 

diferentes fontes de financiamento da economia e opções políticas de desenvolvimento, 

que acabam por transparecer nas decisões políticas adotadas por cada país
19

. Portanto, 

existem diferentes formas de obtenção destes recursos, destacando-se os modelos 

MIRAB, SITE e PROFIT. Todas elas constituem-se como formas de gestão do 

hinterland ou modelos de funcionamento das PEI
20

 . 

Para alguns Estados Insulares, as remessas dos emigrantes às famílias serviram 

como um recurso estratégico, um comportamento político económico sustentado das 

suas economias, contribuindo significativamente para a formação do PIB, a par do 

contributo dos fluxos da ajuda pública ao desenvolvimento que vai financiar o estoque 

de emprego no setor público. Estes dois fluxos compõem o acrónimo do modelo 

MIRAB: Migração-Remessas-e-Ajuda Pública ao Desenvolvimento e B-Burocracia. 

Inicialmente, o modelo foi desenvolvido por Bertram e Watters citado por Bertram 

(2006) para caracterizar as performances das sociedades nas pequenas ilhas do Pacífico 

sul que,  apesar de muitas delas serem pequenas, pobres em recursos e geograficamente 

isoladas, conseguiram apresentar padrões de vida elevados para economias que 

                                                           
18

 The Economist 2003, cit in Baldacchino 2011, p 115. 

Podemos considerar mais exemplos, como Açores, Anguila, Antilhas Holandesas, Madeira, Malvinas, 

Guadalupe, Guan, Ilhas Faroé, Reunião, Santa Helena entre os demais arquipélagos.  
19

 Baldacchino 2011,  p 8. 
20

 Bertram  2006, p 1 
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sobreviviam às custas de remessas de emigrantes e, da ajuda pública ao 

desenvolvimento
21

.  

Entretanto o modelo, na sua conceção inicial, poderá ser considerado por muitos 

autores como uma estratégia por defeito, pelo facto de não se aperceber de outras 

formas possíveis de gestão de relacionamento das PEI com o exterior. Autores como 

Mc Elroy (2006) e Baldacchino (2006) realizaram novos estudos e a partir deles foram 

capazes de apresentar e comprovar que existem outros modelos de integração 

económica que as PEI podem optar como estratégica política. Caso dos modelos SITE e 

o PROFIT. 

As pequenas ilhas, quando contempladas com recursos naturais favoráveis como 

o clima, praias, flora e fauna, entre outros atrativos, despertam o interesse de grande 

número de turistas estrangeiros, tornando-se a base para o desenvolvimento da indústria 

do turismo, uma atividade que tem apresentado um impacto significativo  nas 

economias dos pequenos países. Este impacto é particularmente visível nos índices de 

emprego, exportações, investimentos, rendimento por habitante, migração interna, 

alfabetização, mortalidade infantil, fecundidade, esperança média de vida, entre outros 

indicadores. Estes resultados foram obtidos a partir do estudo desenvolvido por 

McElroy (2006), o mesmo que confirma a tese de que a pequena dimensão não é um 

impedimento para o desenvolvimento, mas sim vantagem.  

O trabalho de Mc Elroy teve como objetivo estudar a relação do turismo com a 

dimensão do país e os seus possíveis efeitos socioeconómicos (Modelo SITE). 

Reconheceu que o bom desempenho económico das pequenas ilhas parecia estar ligado 

ao respetivo estatuto político (não soberanos) e à sua reduzida dimensão. O que 

                                                           
21

 Bertram and  Watters cit in Poirine (1998) Should We Hate or Love MIRAB? , p 65; Baldachhino 2006: 

p 48-49 
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significa que os destinos turísticos menores e politicamente dependentes evidenciaram 

um melhor desempenho económico do que os destinos maiores e soberanos
22

.Tomando 

como exemplo o caso das  Caraíbas
23

, região com maior índice de penetração do 

turismo constituída na maioria por pequenas ilhas não soberanas, o investigador 

comprovou que o turismo pode ser «uma máquina viável de crescimento», 

representando uma alternativa ao modelo de integração económica internacional, que 

poderá servir como opção nos casos em que as mesmas não podem beneficiar das 

remessas dos emigrantes, da ajuda pública ao desenvolvimento e da burocracia
24

.  

Uma segunda linha crítica do modelo MIRAB tem sido desenvolvida por  

Godfrey Baldacchino (2006). O autor alegou que o primeiro modelo é apenas umas das 

estratégias de abertura ao exterior, existindo por isso outras possibilidades que também 

devem ser reconhecidas. A história relata-nos que o sucesso destes pequenos Estados 

contou com uso criativo dos recursos legais estatais, enquanto política pública eficaz. A 

transição de fraqueza económica para uma fortaleza surge quando estas comunidades 

enfrentam os desafios de autossuficiência e decidem muitas vezes promover a sua 

economia e sociedade de forma diferente e com uma postura flexível. Este 

comportamento acaba por ser uma estratégia económica bem-sucedido, fazendo uso da 

jurisdição e poderes de Estado como forma de manipular legalmente as relações com as 

suas metrópoles, em benefício próprio
25

. Assim, os pequenos Estados adotam políticas 

mais proactivas e estratégias flexíveis, isto porque conseguiram apreender as regras 

                                                           
22

 McElroy 2006: p 61-75.  
23

 O turismo no Caribe tem-se desenvolvido num contexto de concorrência internacional e livre comércio 

por ter uma marca regional distinta: a hospitalidade e as instalações de luxo. Ver  www.sandals.com e 

www.superclubs.com 
24

 Bertram 2006, p 1-13. 
25

 Baldacchino 2011, p  8. 
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competitivas da economia internacional e ultrapassaram os constrangimentos da sua 

pequena dimensão.  

O mesmo autor refere ainda um conjunto de poderes que tem possibilitado os 

Estados Insulares desenharem um percurso possível e alternativo de desenvolvimento, 

assente em cinco dimensões de autonomia jurisdicional: Pessoas; Gestão de Recursos 

naturais; Integração internacional e Para-diplomacia; Finanças; e Transportes, dando 

origem ao acrónimo em inglês: PROFIT. Neste modelo, a «gestão» assim como a «boa 

governação» são entendidas como elementos-chave para o desempenho económico 

bem-sucedido. As discussões sobre a pequena dimensão e os seus constrangimentos são 

postas de lado, mudando a enfâse para a natureza e os poderes do Estado
26

. 

Todos os modelos de integração económica anteriormente mencionados 

compartilham uma necessidade para gestão bem-sucedida das relações com o exterior, 

uma situação de abertura ao mundo globalizado. Embora o primeiro modelo MIRAB 

apresentasse imperfeições na sua estratégia de desenvolvimento inicial, não parece ser 

nocivo desde que os países consigam assegurar os fluxos de receitas, capazes de garantir 

a sua viabilidade e autonomia económica
27

. 

 

2.4 Desafios da Abertura ao Mundo Global  

Dada a abertura das pequenas economias a eventos fora do seu controlo, e os 

consequentes impactos de tais eventos sobre a economia interna, não nos devemos 

surpreender ao descobrir evidências de dinamismo ou mutação em alguns casos. As 

pequenas economias tendem a se mover dentro e fora de um cluster específico, muitas 

vezes  de forma bastante rápida. Isto acontece quando há uma diminuição ou aumento 

                                                           
26

 Idem, p 8.  
27

 Baldacchino 2009, p 150 ; Poirine 1998, p 74-82 



13 
 

dos fluxos das receitas de turismo; uma maior ou menor provisão da ajuda pública ao 

desenvolvimento; ou até mesmo o sucesso ou fracasso de uma  indústria-chave ou 

subsetor privado (por exemplo, a pesca ou o setor bancário). Esta “flexibilidade 

dinâmica” e "capacidade de resposta rápida" é um comportamento estratégico (embora 

possa ser também um padrão) para a oportunidade, especialmente necessária em 

situações onde existe hiperespecialização da atividade económica a nível nacional
28

 (ver 

anexo 1). 

Tomamos como exemplo o caso pertinente de Seychelles, um país com 

características estruturais e históricas semelhantes às de Cabo Verde, estando hoje entre 

as economias insulares bem-sucedido. Isto porque souberam adotar um comportamento 

estratégico flexível perante o desenvolvimento, deslocando de um cluster para outro. 

Inicialmente o país contava fortemente com a ajuda externa e as remessas dos 

emigrantes enquanto meio de financiamento da economia interna, assim como 

verificamos em Cabo Verde (Modelo MIRAB),o que foi importante para os sucessivos 

investimentos realizados em infraestruturas sociais, tais como: na saúde, educação, 

habitação, elementos precisos para levar o país a alcançar um generoso bem-estar dos 

seus habitantes
29

. 

Com a independência (1976), o pequeno Estado passou pelo fomento da 

indústria do turismo
30

 e da pesca, tornando-os assim em pilares fundamentais da sua 

economia (Modelo SITE). Entretanto, dada a sua grande dependência do setor do 

turismo e da pesca, o governo sentiu-se obrigado a desenvolver outras atividades 

económicas como forma de diversificar a sua estrutura produtiva. 

                                                           
28

 Bertran e Poirine  cit in Baldacchino e Bertran  (2009) , “The Beak of the Finch: Insights into the 

Economic Development of Small Economies”, p 152. 
29

 Larose 2004, p 38-48, BAD 2009, p 2-5. 
30

 Um turismo sempre focado na qualidade e não na quantidade, e na proteção dos recursos naturais 
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Aproveitando o ambiente multilingue, em simultâneo com a estabilidade dos serviços 

de telecomunicações e das tecnologias avançadas, o governo adotou um conjunto de 

medidas de incentivo
31

 para ampliar a sua base económica, e com isso tem mobilizado 

um terceiro pilar (Modelo PROFIT), com o propósito de transformar as Seychelles num 

centro internacional de negócios, de serviços financeiros, de comércio e transbordo. 

Este é um exemplo muito interessante, que merece uma melhor análise futura, 

tendo em conta o percurso desenvolvido pelo país apesar da existência dos 

constrangimentos, típicos de uma pequena economia insular. O caso de Seychelles é um 

modelo que serve tanto para Cabo Verde como para outras Economias Insulares, que 

partilham do mesmo passado histórico e da mesma condição socioeconómica, embora 

conscientes de que a reprodução de um modelo de sucesso não seja fácil de se aplicar na 

íntegra, porque as condições naturais, internacionais, regionais poderão ser outras. A 

lição importante que se deve tirar daqui é essencialmente, a de saber enxergar para além 

das dificuldades existentes mas sobretudo responder proactivamente com políticas 

eficazes  dentro da economia global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Criação da zona de comércio internacional (SITZ); desenvolveu uma rede externa de ligações aéreas 

internacionais e numerosos acordos de voos charter; criação de uma autoridade de negócios 

internacional, no sentido de regular as atividades na zona de comércio.  
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3. Os Diferentes Modelos de Integração Económica Internacional em Cabo 

Verde 

Por um lado, assim como foi referido anteriormente, a abertura ao mundo globalizado é 

uma das particularidades mais importantes das Pequenas Economias Insulares, a única 

forma de poderem converter as suas supostas vulnerabilidades em potencialidades, 

podendo assim, segundo os argumentos de Streeten citado por Estêvão (2014) colher 

benefícios das economias de escala e rendimentos crescentes, que acabarão por 

proporcionar o desenvolvimento económico tão desejado.
32

Por outro lado, essa 

necessidade de abertura obriga os governos dos pequenos territórios a adotarem 

estratégias políticas, de forma a superarem a inexistência de um espaço geográfico 

capaz de gerar recursos económicos
33

. Neste contexto, Read (2001) destaca a relevância 

das políticas endógenas eficazes, dentro de uma estratégia global de crescimento, para 

um processo de desenvolvimento e crescimento económico de sucesso. 

É nesta ótica que o presente trabalho se destaca, ao analisar quais foram as 

opções estratégicas desenvolvidas pelo governo Cabo-verdiano, desde a independência 

até 2000, para uma gestão eficiente de hinterland
34

. Por outro lado, perceber se essas 

opções foram ao encontro das características do país e se os resultados minoraram os 

efeitos da insularidade. 

 

 

 

 

                                                           
32

 Citado por Estêvão (2014) Os Percursos da Integração Económica Internacional e os Dilemas da 

Política Externa Cabo-verdiana  , p 318. 
33

 Baldacchino 2006, p 47-60. 
34

 Ver trabalho de Baldacchino  2006. 
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3.1 O Primeiro Modelo 

-A reorientação para a África  

Importa realçar antes de mais que, desde a sua independência, o Estado Cabo-verdiano 

nunca foi passivo em relação às características congénitas do país, muito pelo contrário, 

caracterizou-se sempre pela tentativa de, pelo menos, minimizar os seus efeitos. E neste 

sentido, ao longo da sua história recente, os esforços e as estratégias para transformar os 

constrangimentos do arquipélago em fontes de dinamismo e motor de incremento 

económico tornaram-se uma prioridade política.. (Correia e Silva 2004:69). Mas, 

verificamos que nem todas as estratégicas políticas adotadas pelo Estado Cabo-verdiano 

refletiam o mesmo caminho.  

A viabilidade económica do arquipélago foi desde a administração Portuguesa 

impulsionada pelo exterior, através das remessas dos emigrantes e da ajuda pública 

metropolitana
35

, um modelo de integração que acabou por espelhar-se depois com a 

independência política, mas com uma diferença importante: as transferências públicas 

metropolitanas foram substituídas por ajuda pública ao desenvolvimento.  Face a isto, a 

principal preocupação da nova administração Cabo-verdiana, Partido Africano para a 

Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) foi procurar formas de garantir a 

autonomia económica, que permitisse aumentar a produção interna e consequentemente 

diminuir a dependência do exterior
36

. Assim, às remessas dos emigrantes, o governo vai 

juntar a ajuda pública ao desenvolvimento (APD). Por um lado, as remessas faziam 

aumentar as importações de equipamentos e bens intermédios, destinados aos 

investimentos e consumo internos, e por outro lado a APD destinava-se a apoiar o 

estoque de emprego público (SECP 1982:93).  

                                                           
35

 A partir dos meados do século XX. 
36

 SECP 1983, p 67-68.  
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Cabo Verde independente torna-se assim um modelo MIRAB, segundo a 

definição de Bertram (2006), um modelo bastante comum nas pequenas economias 

insulares, onde a situação de privação económica e inexistência de recursos impõem um 

determinado comportamento estratégico, que acaba por ser a escolha racional por parte 

das suas populações, na tentativa de melhorar as condições de vida.  

O primeiro governo instituiu uma estratégia de desenvolvimento de cariz 

socialista, com forte participação do Estado na atividade económica, com a finalidade 

de combater os obstáculos de desenvolvimento herdados pelos seus colonos (Évora 

2004:69-78). E assim nasce a primeira ideia de mudança de integração económica com 

o I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND-1982-1985), cujas metas no longo 

prazo foram: “i) a criação de bases para o estabelecimento de infraestruturas para o 

desenvolvimento do setor agrícola; ii) uma aposta de industrialização encarada como 

sendo decisiva para a sustentabilidade económica devido à sua influência nos processos 

de acumulação e de trocas com o exterior e a criação de novos empregos; iii) a “vocação 

geoeconómica”, no sentido de aproveitar a localização geográfica do país para o 

desenvolvimento da pesca, turismo internacional, transportes marítimos para terceiros” 

(SECP 1983:67-69).  

Esta estratégia de desenvolvimento baseada na aposta de industrialização, 

segundo Estêvão (2014), não foi uma opção fácil de executar dadas as características 

estruturais do país e as limitações do sistema produtivo. Compreendemos igualmente 

que o partido não conseguiu enxergar tais limitações, porque a sua ideologia política 

privilegiava um Estado forte e autoritário e um sistema produtivo baseado no 

desenvolvimento das industrias, enquanto estratégias políticas indispensáveis para o 

crescimento económico. Outro impedimento da execução do Iº PND, apontado pela 
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SECP (1982), foi a diminuição dos fluxos de financiamento externo na época, que 

impossibilitaram a realização da totalidade dos investimentos públicos na saúde, 

educação, construção civil e desenvolvimento rural desejados com I PND.
37

 Por outro 

lado, como defenderam Armstrog e Read (2003), a estratégia de desenvolvimento 

económico baseada na industrialização segundo o modelo de Lewis, é inaplicável para 

os Pequenos Estados Insulares dada a sua reduzida população e as consequentes 

restrições de viabilidade das empresas em grande escala para o desenvolvimento da 

atividade industrial. Apesar do critério da dimensão ser um paradoxo, os pequenos 

Estados devem portanto adotar abordagens alternativas, de modo a aniquilar as 

restrições do tamanho
38

.  

Embora o Plano não tenha sido viável, a análise dos principais indicadores 

económicos demonstra-nos que o país vivenciou períodos de algumas melhorias e 

acumulação económica. No que tange ao PIB per capita, entre 1980 e 1990, 

constatamos avanços significativos do indicador refletido nas condições de vida das 

populações das ilhas. Em 1980, o rendimento por habitante foi de 471 dólares EUA em 

1990 chegou cerca de 871 dólares EUA. Por outro lado, a taxa de crescimento do PIB 

real também apresentou resultados positivos durante o mesmo período, com particular 

destaque para os anos de  1981, 1983 e 1985
39

com  valores de 8,5%, 9,5% e 8,6% 

respetivamente. Contudo, já a partir de 1985
40

, com a queda dos fluxos externos 

verificamos uma diminuição substancial nas taxas de crescimento do PIB real, passando 

de 8,6% em 1985 para cerca de 0,7% em 1990.  

                                                           
37

 SECP 1982, p 97, 106, 112. 
38

 Armstrong e Read  2003, p 100-103. 
39

 Disponível em:data.worldbank.org 
40

 Ver no anexo 2 
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Há que referir que no final do mandato de Partido Africano da Independência de 

Cabo Verde (PAICV), em 1990, se notou uma clara manifestação do partido para 

mudança política, para consolidação da democracia e realização de eleições livres. 

Como relatou Roselma Évora (2004) tratou-se de uma “transformação ou de um 

desligamento voluntário”, mas que também se pode considerar como um processo de 

“transição por transtituição,
41

”isto é, a oposição teve um papel determinante na 

definição de regras no processo de mudança, que acabaram por dar rumo às reformas 

empreendidas pelos líderes autoritários
42

.  

Assim, o regime monopartidário entra em decadência, dando lugar ao processo de 

transição democrática, que foi marcado pelas eleições multipartidárias em Janeiro de 

1991, trazendo consigo uma vaga de reformas que contou com financiamento da 

Comunidade Internacional, que consequentemente traduziu numa nova forma de 

relacionamento com o exterior.  

 

3.2 O segundo Modelo 

-Abertura ao Mundo Global  

O novo modelo iniciado em 1992, baseado na abertura do mercado ao mundo global, 

tinha como principal objetivo reforçar o papel do setor privado enquanto agente 

económico direto, reduzindo progressivamente a intervenção do Estado na economia e 

uma inserção plena e dinâmica do país no sistema económico mundial (Évora, 2004, 

99). O Movimento para Democracia (MPD) assumiu uma nova visão do processo de 

desenvolvimento económico do país. O novo governo procurou romper de forma radical 

com o modelo de desenvolvimento baseado na planificação e na centralização, adotadas 

                                                           
41

 Segundo Huntington, citado por Évora (2001),  este tipo de transição a democratização é resultado dos 

esforços da elite no poder e da oposição. 
42

 Évora  2004, p79-92.  
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pelo regime monopartidário, implementando uma política económica assente no 

mercado livre e na liberalização dos preços, com objetivo de atrair  Investimento Direto 

Estrangeiro (IDE). Constatamos que o momento de mudança aqui presente, resultado do 

fim da Guerra Fria, contou com apoio das instituições financeiras internacionais, 

principalmente o Fundo Monetário Internacional (FMI), e o Banco Mundial. 

Para estabelecer os propósitos do MPD foram imprescindíveis algumas reformas 

de modo a dar abertura ao mercado: a privatização das empresas públicas, bem como a 

criação
43

 e o alargamento dos impostos, percebidos como sendo um dos fatores-chave 

para incentivar o investimento e melhorar a economia (Évora 2004:99-103)
44

. Nesta 

estratégia política, o comércio internacional, como defende Streeten citado por Estêvão 

(2014) também foi visto na Pequena Economia Insular de Cabo Verde, como uma 

preferência vantajosa para colher benefícios, tais como os investimentos, defendidos 

pelo novo governo. 

O que verificamos nesta fase é que o país já começava a manifestar interesse em 

mudar as suas políticas de desenvolvimento. Adotando estratégias em consonância com 

as características próprias de um Pequeno Estado Insular, o Executivo do MPD 

abandona a estratégia de desenvolvimento voltada para dentro do PAIGC e a sua 

«aposta ambiciosa»
45

 de industrialização.  

O MPD governou o país durante duas legislaturas (1991-2000) conquistando 

importantes realizações para a economia e sociedade Cabo-verdiana. Nestas alterações 

contou, por um lado, com a estabilidade política e social sentida desde a transição do 

colonialismo para a independência, e depois na alternância de poder, sem a rutura 

                                                           
43

 Do imposto único sobre os rendimentos (IVA).  
44

 Esta vaga de reformas e ajustamentos está condensada nas Grandes Opções de Plano 1997-2000, 

primeiro documento de ação que preconizava a inserção dinâmica da economia Cabo-verdiana no sistema 

mundial (MCE 1997, p 3-5 e 25). 
45

 Estêvão 2014,  p 325. 



21 
 

política entre a situação e a oposição. Por outro lado, a homogeneidade cultural foi, sem 

dúvida, um dos aspetos determinantes e propícios para o momento de mudança, 

favorecendo o desenvolvimento do país e a consolidação democrática (Peixoto 2003: 

38).     

Relativamente à taxa de crescimento do  PIB segundo os dados do Banco Mundial
46

 

em 1991 foi de 1,4% passando para 10,9% em 1992, e um valor máximo de 19,2% em 

1994. Quanto  ao rendimento por habitante em 1991 foi de  889 dólares EUA, passando 

para 968 e 1. 043 dólares EUA  respetivamente.  

Tendo em conta o Programa do Governo de 2002 (com o governo de PAICV) 

averigua-se que uma das prioridades do partido foi dar continuidade à integração 

económica do país na economia global. Uma estratégia nacional de desenvolvimento 

definida nas Grandes Opções de Plano, que tinha como finalidade sustentar a execução 

das políticas adequadas e operacionalizáveis. Visto que o mundo se encontrava em 

grandes mudanças. Desta forma, consideramos que a continuidade na aposta da 

estratégia de abertura ao exterior como único  meio de colher benefícios do mundo 

globalizado foi a escolha viável para o país poder desenhar um percurso de 

desenvolvimento possível.  Assim sendo, o efeito não poderia ser senão positivo, a 

economia do país continuou a crescer e a dar sinais de dinamismo económico. 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Disponível em: data.worldbank.org 
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4. Produção de Efeitos e Continuidade do Crescimento na Economia Cabo-

verdiana 

 

Tendo em conta o objetivo do presente trabalho, analisar as estratégias políticas dos 

dois governos de Cabo Verde, desde a independência até 2000, e as transformações 

ocorridas neste período constituí o objetivo primordial do trabalho. Por isso, torna-se 

imperativo examinar alguns dos indicadores mais importantes, de forma a perceber  o 

verdadeiro  sentido da mudança. 

 

Gráfico 1.  Evolução da Estrutura da Procura  em Cabo Verde 1986-2010 

 

Fonte: World Bank, World Development Indicators [On-line]. Disponível em 

http://databank.worldbank.org. 

O aumento do consumo privado inicialmente foi impulsionado de forma 

consistente pelo incremento dos rendimentos das famílias, provocado pelos altos fluxos 
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de remessas de divisas dos emigrantes. E a partir de 2000, verificou-se uma queda 

rápida do seu peso no PIB, passando de 80% para 60%.. 

O verdadeiro sentido da mudança começa a manifestar-se já a partir da década 

de 2000, assim como se pode verificar no gráfico 1:  transformações a nível das relações 

com o mundo exterior e transformação do modelo de financiamento da economia. 

Segundo argumentos de Estêvão (2014) tratou-se de uma “mudança qualitativa de maior 

importância, que nos permite dizer que a transição difícil ou lenta, da economia começa 

a produzir resultados sensíveis, ainda que não seja possível assumir a sua 

sustentabilidade, sobretudo, devido às consequências da crise económica e financeira 

atual nos principais países parceiros”
47

. A sua exequibilidade foi graças as vagas de 

reformas adotadas, destacando-se o importante programa de privatizações
48

das 

empresas públicas bem como a assinatura do Acordo Cambial entre Cabo Verde e 

Portugal
49

 que permitiu estabelecer uma ligação do escudo Cabo-verdiano ao escudo 

Português, depois o euro, com paridade fixa, que serviu para facilitar a inserção da 

economia na esfera internacional. 

Quanto à mudança na estrutura produtiva do país não podemos afirmar 

seguramente que os progressos foram suficientes para produzir esse efeito,
50

visto que, 

como tem afirmado Estêvão (2014), os serviços têm continuado
51

 a contribuir 

grandemente para a formação do PIB, com um peso médio acima dos 70%, 

distanciando-se assim dos outros setores de atividade económica. No lado das 

                                                           
47

 Estêvão 2014, p 328-329. 
48

 O programa de privatizações do governo para além de estimular o setor privado tinha como finalidade 

aumentar as receitas do Estado, aumentar a entrada de divisas, permitindo assim um equilíbrio na balança 

de pagamentos e consequentemente reduzir o desequilíbrio fiscal de forma a aumentar a eficiência e 

rentabilidade das empresas. (Évora  2004, p 100).  
49

 Relativamente ao Acordo de Cooperação Cambial ver Estêvão (2002) “ Cabo Verde, o Acordo de 

Cooperação Cambial e o Euro”, Estratégia, nº 7, p 83-89.   
50

 Conselho de Ministros 2001, p 13.  
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 Ver anexo 3 e 4. 
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exportações dos serviços, segundo argumentos do mesmo autor, verificou-se uma 

alteração relevante na sua composição, o turismo tornou-se numa das principais 

atividades deste setor
52

, o que se repercutiu na transformação da estrutura da procura 

global da economia, que consequentemente fez aumentar a procura externa por um lado 

e ,por outro, diminuiu o consumo interno. 

Uma outra forma, bem mais interessante, de observar o percurso da mudança em 

Cabo Verde é ver como evoluíram os principais fluxos externos. O modelo que vigorou 

no país desde a sua independência foi o MIRAB, onde as remessas dos emigrantes, 

assim como os fluxos de APD, constituíram as principais bases de financiamento 

interno até 2000. Como podemos apurar no anexo 2, observamos que os fluxos (APD-

remessas) tendem a perder preponderância na economia, passando a ser substituídos 

pelos fluxos das exportações e IDE (explicadas pelo desenvolvimento do turismo e a 

sua ligação direta com o aumento dos investimentos). É visível que o ano de 2000, 

assim como alega Estêvão (2014), constituiu o momento real da mudança na economia 

Cabo-verdiana, a partir do qual o par de fluxos (IDE-Exportações) cresceu mais 

rapidamente  que o par APD-Remessas (60% e 24,1% do PIB respetivamente).  

Deste modo, uma economia essencialmente baseada nas rendas e ajuda pública 

ao desenvolvimento, segundo Bertram (2006), parece-nos estar a direcionar-se no 

sentido de uma economia assente nos fluxos das receitas das exportações, mais 

concretamente do subsetor do turismo, e nas receitas dos fluxos de IDE- modelo SITE 

de McElroy (2006), o que confirma a tese de Estêvão (2014).  

De um  ponto de vista geral, a análise da evolução desses indicadores, durante o 

período tido em consideração, revela visivelmente diferentes modelos de funcionamento 
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da economia, neste âmbito, uma das principais linhas de averiguação que o presente 

trabalho pretende seguir é a demonstração que as opções políticas económicas e de 

desenvolvimento adotadas pelo sucessivo governo começaram a produzir lentamente 

resultados no desenvolvimento e crescimento económico.  

Outro dado que confirma esta análise reporta-se à ligação entre o 

desenvolvimento do turismo e os indicadores socioeconómicos de um país, o que 

comprova parcialmente a tese de McElroy (2006). Este autor alega existir uma sólida 

relação entre o turismo e as condições sociais das populações dos Pequenos Estados 

Insulares com impactos significativos na sua economia.  

Consideramos que as transformações na estrutura económica do país, no período 

tido em consideração, fez também aumentar a taxa de crescimento do PIB real e do PIB 

per capita
53

. Em 1982  o crescimento do PIB  foi de 2,8%, aumentando para 10,9% no 

ano 1992 e 14,3% em 2000. Quanto ao rendimento por habitante, verificamos impactos 

significativos: em 1982 foi de 453.5 dólares EUA crescendo para 968.2 dólares EUA  

no ano 1992, e no 2000 para 1.218,8 dólares EUA. No que tange ao Índice de 

Desenvolvimento Humano, segundo os dados da PNUD
54

 notamos uma melhoria 

positiva dos valores: no ano 2000 foi de 0.709, para 0.736 no ano 2007. A taxa de 

desemprego
55

 feminino em 1991 foi de 7,8% para 7,5% no ano 2000, e no sexo  

masculino foi de 7,0 para 7,0 respetivamente. A incidência de pobreza
56

 no país em 

2002 foi de 36,7% diminuindo para 26,6% para o ano 2007. Comparando a taxa de 

alfabetização
57

 dos jovens entre os (15-24anos) a nível nacional, para o ano 2004 foi de 
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 Disponível em: http://data.worldbank.org/ 
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 Disponível em: http://hdr.undp.org/en/data 
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  Disponível em: http://data.worldbank.org/ 
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 Disponível no www.ine.cv 
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 Disponível no www.ine.cv 
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97% passando para 95,3% para o ano 2007 e por fim a taxa de mortalidade infantil
58

 no 

ano 2000 foi de 26,2% por cada mil nascimentos e no ano 2003 diminuiu para 19,7%
59

.  

Concluímos a partir desta pesquisa, que a mudança do modelo de integração e de 

desenvolvimento são incipientes para assegurar a sustentabilidade económica do país, 

devendo alargar a sua estrutura produtiva de modo a minorar os efeitos da abertura ao 

exterior. Tudo provirá da «flexibilidade estratégia política», assim como alega 

Baldacchino (2009), e da capacidade de resposta rápida a tais efeitos. E por fim, a nossa 

análise ficaria incompleta se não tivéssemos em conta as alterações verificadas  a partir 

de 2008
60

, tendo em conta a atual crise económica e financeira da zona Euro. 

Averiguamos que um dos grandes riscos para a economia Cabo-verdiana estaria 

associado aos efeitos da crise, a curto prazo, estando o país altamente exposto aos riscos 

externos e dependente dos fluxos de receitas do turismo, remessas dos emigrantes,  IDE 

e financiamentos dos seus principais doadores.   

Uma situação de carência, ou até mesmo de diminuição dos fluxos de IDE e 

donativos de ajuda pública ao desenvolvimento, que se verificara a partir de 2009
61

, 

poderá ou não obrigar o país a adotar políticas de desenvolvimento sustentáveis, de 

forma a dar resposta às suas vulnerabilidades e aos choques externos. Estas conclusões 

só poderão ser apuradas daqui a uns anos. Deste modo, seguindo os estudos de 

Baldacchino e Bertram (2009), consideramos que um pequeno Estado numa condição 

semelhante  à  que referimos deverá adotar um “comportamento estratégico flexível” no 

sentido de encontrar novas alternativas de desenvolvimento. Assim, dando o exemplo 
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 Disponível no www.ine.cv 
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 Disponível no http://data.worldbank.org/. 
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 Depois da crise da década de 1930, a crise  financeira de 2008 foi das maiores recessões depois da 

segunda Guerra Mundial com fortes repercussões  na economia mundial. A zona Euro assistiu a uma 

contração de 4,1% do PIB, . A taxa de desemprego média na União Europeia  passou de 6,1% em 2008 

para 10% em 2010 (nos EUA, de 5,8% para 9,7%) (Comissão Europeia 2011, p 9). 
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da diminuição dos fluxos de IDE e também dos fluxos de financiamento, tenderá Cabo 

Verde a deslocar-se de um cluster para outro? Ou consolidará a sua transição para o 

modelo SITE? Isto acontece, habitualmente, quando se decide pela abertura da 

economia ao exterior, no qual se produzem efeitos fora do controlo dos Pequenos 

Estados, o que faz com que estes se adaptem ou até mesmo entrem num Estado de 

constante mutação
62

. Tendo como exemplo o caso de Seychelles, referido 

anteriormente. 
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5. Sustentabilidade das Políticas do Desenvolvimento   

   5.1 Principais Desafios   

Cabo Verde tem provado, apesar da inexistência de recursos naturais, e de condições 

climáticas favoráveis, que é possível desenhar um percurso de desenvolvimento viável 

com repercussões para o crescimento e desenvolvimento económico.  

A abertura ao comércio internacional tem os seus efeitos associados,
63

 

patenteando desafios para os próprios Estados e Cabo Verde em especial. Para além das 

exigências do mundo global, as adversidades das condições estruturais como a 

insularidade, a pequenez, a escassez de recursos naturais têm impossibilitado a 

economia do país gerar recursos económicos de forma eficaz e sustentável para todos os 

campos de desenvolvimento, pelo que se torna indispensável mobilizar outros recursos 

externos, tanto públicos como privados.
64

 

O ano 2007 foi marcado pelo início da crise económico-financeira internacional 

que afetou a maioria dos grandes financiadores de Cabo Verde, destacando-se a zona 

Euro. A persistência da crise tem condicionado a execução das políticas de 

financiamento para o crescimento e desenvolvimento, obrigando o governo a tomar 

medidas de contenção e suspensão de despesas, através de cortes orçamentais. Com isso 

assistimos a uma redução da aquisição de bens e serviços (sobretudo para o 

investimento) dos subsídios e das transferências para ajuda pública (Governo de Cabo 

Verde  2011:21-27). 
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Em resultado, o ano de 2009, o país começou a manifestar os efeitos da crise 

enfrentando uma recessão económica de -1,9% do PIB, recuperando  para 4% no ano 

2011, e abrandando depois para 1,1% em 2012., segundo os dados do Banco Mundial
65

. 

Contudo, o ambiente externo adverso juntamente com a moderação da procura interna 

parecem explicar o abrandamento económico em Cabo Verde para o ano 2012, com 

repercussão negativa nas contas públicas. Isto significa que os menores montantes de 

donativos, assim como dos IDE e das remessas dos emigrantes da zona Euro, refletiram 

diretamente na redução da procura interna, nomeadamente privada (consumo e 

investimento), visível na diminuição dos rendimentos das famílias e a evolução em 

baixa das expetativas dos agentes económicos
66

(ver anexo 9).  

Mas, há um setor que se manteve positivo, o turismo
67

 que continuou a 

representar uma das atividades que mais contribuiu para o desenvolvimento económico 

em Cabo Verde e que, apesar dos choques externos, logrou um crescimento das receitas, 

de 20% do PIB em 2012.
68

 

Outro desafio importante que Cabo Verde enfrenta tem a ver com a diáspora, 

que poderá ter efeitos pouco desejados para a sua economia. A previsão aponta para um 

maior distanciamento dos emigrantes  relativamente ao país de origem, resultado do 

envelhecimento da população na diáspora e aos sucessivos entraves à emigração. O que 

exige a tomada de iniciativas adequadas no sentido  de acautelar o seu efeito. 

      5.2 Possíveis Alternativas das Políticas de Desenvolvimento 

A relação entre Cabo Verde e a União Europeia foi desde sempre construída para 

encontrar os tais recursos económicos inexistentes no território nacional. Com este 
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 Disponível em: http://data.worldbank.org/ 
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 BCV 2012,  p 3-5 e http://www.worldbank.org/en/country/caboverde/overview 
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 Ver anexo 7. 
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 BCV 2012, p 5 e Turismo de  Cabo Verde, 2012. 
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propósito foram desenvolvidas muitas cooperações, sobretudo no âmbito do Acordo de 

Cotonou (1975), que veio a ser complementada com o Acordo de Parceria Económica 

(APE) (Cabo Verde  2006, p 13-14).  A Europa tornou-se num dos principais emissores 

dos fluxos de financiamento para o desenvolvimento de Cabo Verde e recetores das 

exportações de bens e serviços do país, com  o destaque para o turismo
69

. 

Acreditamos que a aposta no turismo sustentável, com objetivo de criar uma 

imagem de marca forte e competitiva tem consequências valiosas  para o volume de 

investimentos nacionais que, por sua vez, estabelecem uma relação direta com a 

dimensão social. A ligação do turismo com o setor da agricultura é um dos exemplos, 

pois constitui um escopo fundamental de reorganização e reorientação para os mercados 

frescos de qualidade, no sentido de garantir a incorporação de recursos nacionais nos 

pacotes turísticos, limitando na importação de produtos e bens de consumo. Por outro 

lado, o desenvolvimento do turismo em Cabo Verde deverá abranger a sociedade de 

forma participativa e equitativa no sentido de haver melhorias nas condições de vida. 

Evidentemente que ainda persistem algumas vulnerabilidades como a escassez 

de água e energia, que dificultam o desenvolvimento de alguns setores de atividade, mas 

não devemos olhar para os nossos constrangimentos como um impedimento, mas sim, 

converte-las em potencialidades. A especialização setorial, por exemplo na agricultura 

de produtos gourmet, como o vinho da ilha do Fogo, doces tradicionais, queijos e ainda 

o ecoturismo poderão trazer vantagens comparativas para a nossa economia. O 

ecoturismo porque apresenta grandes potencialidades para o futuro, melhorando a 

competitividade da oferta turística e constituindo uma alternativa para o setor. Esta 

atividade poderá ser implementada em todas as ilhas, aproveitando os recursos 
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existentes e envolvendo a sociedade de forma participativa e ativa no sentido de 

contribuir para erradicação da pobreza e fomento do emprego.   

Cabo Verde pertence desde 1976 à Comunidade Económica dos Estados da 

África Ocidental (CEDEAO), uma integração que visa promover a estabilidade e 

crescimento económico, reforçando as relações entre os Estados, com finalidade de 

contribuir para o progresso e desenvolvimento do continente no geral (Cabo Verde 

2006, 22). A integração na CEDEAO surgiu a partir de uma ideal político cultivado 

pelo antigo partido de governo o PAIGC, que tinha como propósito o retorno às origens, 

a união Africana, como perspetiva de desenvolvimento em África
70

.  

O mercado africano
71

 parece ser igualmente uma alternativa de valor, tendo em 

conta o potencial existente na Nigéria
72

, Costa do Marfim, Gana
73

 e Senegal, podendo 

este subgrupo vir a tornar-se a alavanca da região. Os recursos naturais existentes, bem 

como os elevados níveis de crescimento económico dos Estados, que apesar da crise 

económica e financeira internacional, permitiram uma taxa de crescimento médio entre  

2008 e 2012 de 5,9% , fundamentam a viabilidade dessa opção.  

De acordo com os dados do Banco Mundial (2012), a Nigéria representa cerca 

de 53% da população da região e cerca de 66% do PIB 
74

, o que faz dela a economia 

mais forte da região, resultado, em parte, da exploração do petróleo, que tem crescido a 

uma taxa média de 6,9% ao ano. Mas, por outro lado, o Gana tem um peso significativo 

na região, superior a 10% e com uma taxa média de crescimento nos últimos 5 anos de 

8,6%, graças ao desenvolvimento do setor financeiro.  
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Evidentemente que a CEDEAO apresenta algumas debilidades, assim como referiu 

Estêvão (2013), sobretudo a nível de conflitos sociais, instabilidade política, étnica-

cultural em algumas regiões, que precisam ser combatidas. Os países membros da 

região apresentam também profundas assimetrias estruturais que apontam para uma 

disparidade entre o tamanho e a riqueza.  

Mas, se o reforço dessa integração for acordada de forma prudente, e não 

plena
75

, assim com esta proposto na revisão do Tratado da CEDEAO em 1993, poderá 

proporcionar inúmeras vantagens tanto para o Estado Cabo-verdiano como para a região 

africana, tendo em conta os Programas do Governo (VIII Legislatura) em que se 

pretende transformar Cabo Verde num grande cluster de mar e terra.
76

 Isto significa que 

para tal se verifique é importante um modelo de relacionamento com a região que 

reverencie os objetivos de desenvolvimento de Cabo Verde, à semelhança da 

Comunidade das Caraíbas, onde se celebra diferentes modalidades de participação 

incluindo Estados-membros e Estados-associados, permitindo uma maior flexibilidade 

na condução da política de desenvolvimento e nas opções políticas externas
77

. 

Na realidade, o que se ambiciona é a adoção de uma política de desenvolvimento 

de longo prazo, tendo como propósito diversificar a base produtiva do país, de forma a 

responder eficazmente aos possíveis choques externos inerentes à abertura ao comércio 

internacional e  aos constrangimentos associados ao setor turístico
78

. 
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 Visto que, o Tratado da CEDEAO revisto em 1993, tem por objetivo estabelecer  a construção de uma 
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 Governo de Cabo Verde 2011, p 24-32. 
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 Fator «moda», isto significa, que para além da atratividade das ilhas o “destino moda” poderá ser 
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imperativo a adoção de políticas sustentáveis, bem como a aposta do desenvolvimento do ecoturismo para 

minimizar possíveis efeitos. Isto requer a utilização sustentável dos recursos existentes, associada a uma 

politica nacional de conservação desses mesmos recursos, são pré-requisitos essências à sua exploração.   
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O país poderá, no entanto, tirar proveito da sua credibilidade internacional, da 

sua localização geoestratégica, dos recursos turísticos, da estabilidade política e social, e 

desenvolver outras atividades económicas, bem como criar novas parcerias dentro da 

esfera internacional que poderão ser indispensáveis para a consolidação da imagem de 

marca do país. E os setores-chave para prossecução deste objetivos são aposta no 

turismo de qualidade, ou seja turismo sustentável, uma clara vantagem para Cabo 

Verde, tanto para o ambiente como para as populações, que para além de fomentar o 

turismo, evidencia a necessidade de adoção de estratégias de planeamento e ecoturismo, 

nomeadamente a nível das infraestruturas. Aproveitando os recursos do mar e 

desenvolver as pequenas indústrias da pesca, e também a agricultura gourmet que 

auxiliarão o desenvolvimento do turismo, sem desprezar as melhorias nos transportes 

aéreos e marítimos (Cabo Verde  2006:90).   

Estas reflexões remetem-nos para as análises  realizadas por Armstrong e Read 

(2003)  nas quais os autores alegam que o crescimento sustentado de muitos PEI está 

articulado com determinados padrões de especialização setorial, segundo as vantagens 

comparativas do comércio internacional
79

.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Outros constrangimentos tem a ver com as condições físico-geográficas, que  poderão dificultar o 

desenvolvimento de um turismo sustentável nomeadamente a escassez da água, energia, debilidades e 

custos dos transportes (ver Governo de Cabo Verde 2001, p 18-20.) 
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Conclusão  

Este trabalho procurou analisar as diferentes opções políticas em Cabo Verde, desde 

1975 até o ano 2010, e perceber se as mesmas foram ao encontro das características 

estruturais do país, mais concretamente se conseguiram dar respostas aos efeitos da 

insularidade.  

Qualquer que seja a vulnerabilidade (económica ou ambiental), uma PEI não 

deverá adotar políticas de desenvolvimento com preconceito, enxergando muito pelos 

seus constrangimentos e a sua pequenez, mas encontrar nelas fontes de força para 

superar tais entraves, desenhando assim um caminho possível para o desenvolvimento 

económico  e social. 

A literatura das PEI relata-nos que muitas delas se têm apoiado nas fontes 

externas sob forma de remessas e ajuda pública ao desenvolvimento para financiar a sua 

economia, o que permite tipificá-las como sendo economias do tipo MIRAB. Este 

modelo apesar de ter sofrido algumas criticas na sua conceção inicial, não parece ser 

desfavorável, desde que a sustentabilidade económica esteja assegurada. O mesmo se 

aplica aos outros modelos de integração económica. Existindo outras formas possíveis 

de gestão do hinterland: o modelo SITE foi apresentado por Mc Elroy (2006) e o 

PROFIT, modelo defendido por Baldacchino (2006). Entretanto, podemos constatar que 

qualquer outra tentativa de crescimento e desenvolvimento baseado numa lógica 

interna, assim como foi defendida pelo primeiro governo de Cabo Verde, a “aposta 

ambiciosa de industrialização” estarão condenadas ao fracasso. 

 Cabo Verde tem desenhado diferentes modelos possíveis de desenvolvimento 

ao longo da sua história enquanto país independente, mas infelizmente nem todas as 

opções políticas capazes de responder de forma eficaz às características do país, no 
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sentido de minorar os efeitos da insularidade. A importância dada à abertura ao exterior 

enquanto meio viável para colher benéficos, tais como rendimentos crescentes que 

proporcionarão o desenvolvimento económico do país, só emergiu com o advento da II 

República, com o governo de MPD. Uma opção política que possibilitou reconhecer 

que um dos caminhos possíveis de desenvolvimento é aposta na indústria do turismo, 

enquanto motor do crescimento económico, de geração de emprego e bem-estar para a 

população.  

Obviamente que este reconhecimento não basta para assegurar a sustentabilidade 

económica, estando o país exposto aos choques externos e às consequências da crise 

económico-financeiro da zona Euro. A arquitetura política para os próximos anos 

deverá ter em consideração esses principais desafios. Estamos convictos que precisamos 

de uma política mais proactiva neste âmbito, mais flexível, uma política competitiva e 

que tenha  sobretudo  mais responsabilidade social, e isso só será possível com abertura 

ao mundo globalizado, e um dos caminhos a percorrer é apostar fortemente na 

especialização setorial (ecoturismo, serviços financeiros) aproveitando e maximizando o 

nosso grande potencial: o capital humano.  

Apercebemos porém que o percurso é longo, mas não inexequível, e desde já 

apostar nos outros mercados internacionais (CEDEAO), e sobretudo na especialização 

setorial representa uma possível alternativa .O ecoturismo surge como um de muitos 

exemplos viáveis, tendo em conta as potencialidades naturais do país, certamente isto 

requer uma estratégia de desenvolvimento do turismo global, integrado e de qualidade, 

que envolva não só o económico mas principalmente toda a sociedade de forma a que 

esse desenvolvimento produza efeitos positivos no campo social, basicamente na  

erradicação da pobreza e o desemprego. E isto só será possível confirmar nos próximos 



36 
 

anos, e para tal será indispensável realizar novos estudos no sentido de confirmar a tese 

defendida por McElroy (2006), por que afirma existir fortes ligações entre o 

desenvolvimento do turismo e os indicadores sociais.  
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Anexos 

 

Anexo 1. As estruturas das pequenas economias: uma taxonomia tríplice (com 

sobreposições). 

 
Fontes: Baldacchino and Bertram 2009,p154. 
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Anexo 2. Evolução dos Fluxos de Financiamento Interno em Cabo Verde 

 
                   Fonte: Estêvão 2013,p14 
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Anexo 3. Cabo Verde PIB por setores de 1991 a 2000 (a preços correntes, milhões 

de ECV) 

 

           Fonte:  BCV, Boletim de Estatísticas 20 anos  2012, p 9. 
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          Anexo 4.  PIB por setores de 2001 a 2007 (preços correntes, milhões de ECV) 

.

 
               Fonte: BCV, Boletim de Estatísticas 20 anos 2012, p 10. 
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Anexo 5. Exportação de Produtos (%) em Cabo Verde, 2002-2007 

Artigos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Peixe e 

produtos da 

pesca 

 

 

59.0 

 

46.7 

 

109.0 

 

634.9 

 

888.1 

 

564.8 

Sapatos e 

partes de 

sapatos 

 

 

446.3 

 

348.5 

 

414.0 

 

255.7 

 

260.6 

 

375.3 

Vestuário 

 

602.8 648.5 776.3 614.3 522.0 525.0 

Álcool 

(aguardente) 

 

10.9 18.8 22.5 40.5 538.1 48.5 

Outros 

 

111.7 138.5 11.0 13.8 106.8 34.1 

Total 

 

1,230.7 1,163.4 1,332.8 1,568.2 1,816.1 1,547.1 

 

Fonte: Tavares 2012, p 19. 

 

 

Anexo 6. Evolução do Número de Hóspedes e das Dormidas em Cabo Verde entre 

2008 a 2012 

 2009 2010 2011 2012 2013  

Hospedes 330,319 381,831 475,294 533,877 552,144  

Dormidas 2 021 752 2 342 282 2 827 562 3 334 275 3 436 111  

            Fonte: Turismo de Cabo Verde, 2013. 
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Anexo 7. Evolução do Turismo em Cabo Verde entre 2000 a 2012 (unidades) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evoluç

ão (%) 

11/12 

Estabelecim

entos 

93 105 108 132 142 150 158 173 178 195 207 6,2 

Nº de 

Quartos 

2 820 3 146 3 150 4 406 4 836 5 368 6 172 6 367 5 891 7 901 8 522 7,9 

Nº de 

Camas 

5 159 5 715 5 804 8 278 8 828 9 767 11420 11720 11397 14076 14 999 6,6 

Capacidade 

de 

Alojamento 

6 062 6 682 6 749 10 342 10 450 11544 13708 14096 13862 17025 18 194 6,9 

Pessoal ao 

Serviço 

2 043 2 281 2 165 3 199 3 290 3 450 4 081 4 120 4 058 5 178 5 385 4,0 

 Fonte: INE Cabo Verde (2013), Estatísticas do Turismo 2002 – 2012, p 8. 

 

 

Anexo 8. Comércio Externo em Cabo Verde, Principais Parceiros entre 2000-2005 

Países Exportações de Cabo Verde 

% do total 

Média 2000-2005 

Importações de Cabo Verde 

$ do total 

Média 2000-2005 

Brasil 

 

0,10% 3,8% 

EUA 

 

13,4% 5,1% 

Espanha  

 

10,9% 4,1% 

Países Baixos  

 

0,31% 13,5$ 

Portugal 72,0% 45,8% 

 

Fonte: República de Cabo Verde, Estudo de Impacto de um Acordo de Parceria Económica, 

2008, p 54. 
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Anexo 9. Evolução do Comércio e PIB Mundial 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde (2012), Relatório Anual de 2011, p 17. 
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Anexo 10. Principais Indicadores da CEDEAO em 2013 

 Taxa Crescimento (%) 

PIB 

PIB per capita 

(dólares EUA 

IDH Esperança  

De Vida (anos médios) 

Pop  

(milhões) 

Índice de 

Liberdade 

Económica 

Benim 5,6 804.7 166 59 10.32 101 

Burkina 

Faso 

6,7 716.1 183 56 16.93 86 

Cabo Verde 1 3,683.9 132 75 0.5 65 

Costa 

Marfim 

9,2 1,540.3 168 51 20,3 126 

Gâmbia 4,8 481.9 165 59 1.85 92 

Gana 7,3 1,875.5 135 61 25.9 77 

Guiné 2,3 530.6 178 56 11.75 137 

Guiné 

Bissau 

0,3 555.5 176 54 1.7 138 

Libéria 14,6 453.1 174 61 4.29 147 

Mali 2,1 726.2 182 55 15.3 111 

Níger 4,6 430.9 186 58 17.83 128 

Nigéria 5,4 2,966.1 153 52 173.62 120 

Senegal 3,5 1,046.6 154 63 14.13 116 

Serra Leoa 20,1 809.0 177 46 6.09 151 

Togo 5,1 636.4 159 56 6.82 150 

       

Fonte: Banco Mundial (2013) PIB real, PIB per capita, Esperança média de vida, disponível: 

http://data.worldbank.org 
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Anexo 11. Evolução da Taxa do Crescimento do PIB da CEDEAO entre 2007 a 

2011 

 

 
Fonte: Banco Mundial disponível em http://data.worldbank.org 
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Anexo 12. PIB por Setores de Atividade na Nigéria, em 2011 

 
                 Fonte: AIP, Lusofonia Económica, Plataforma CPLP 2014; p 31  

 

 

 

Anexo 13. PIB por Setores de Atividade no Gana, em 2011 

 
Fonte: AIP, Lusofonia Económica, Plataforma CPLP 2014, p 31 

 

 

 

 

Anexo 14. Evolução do IDE na CEDEAO entre 2008 a 2012 



51 
 

 
Fonte: AIP, Lusofonia Económica, Plataforma CPLP 2014, p 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


