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“ (…) são homens sentados em cima de pedras, sem trabalho (...) mulheres que fitam as 
rochas e o mar.” 

Testemunho da realidade social da zona da Ribeira das Patas, ilha de Sto. Antão,  

Nha M’ri Chica, 

In Programa Regiões, RTC (2013).   
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Resumo 

A economia cabo-verdiana tem vindo a dar claros sinais de progressos nas últimas duas décadas. Em 
menos de trinta e oito anos de existência de Cabo Verde como nação autónoma e num contexto de 
escassez de recursos naturais, a economia nacional conseguiu crescer significativamente ao ponto de a 
comunidade internacional considerar o país um caso de sucesso e promover a sua graduação a País de 
Desenvolvimento Médio (PDM).  

A aposta que se fez e que se continua a fazer em prol da qualificação dos recursos humanos e o clima 
de constante estabilidade política reinante no país desde a sua independência têm servido de garantia 
ao excelente funcionamento do sistema económico-financeiro e social na gestão e aplicação dos 
poucos recursos disponíveis – ex: fundos provenientes das ajudas externas, remessas dos emigrantes e 
divisas geradas pelo turismo. Todavia, a insularidade, a escassez de recursos naturais e a má 
distribuição/concentração dos poucos recursos existentes não facultam um crescimento mais efectivo 
da economia nacional e frustram seriamente o desenvolvimento de todas as ilhas num plano de uma 
maior equidade. Para contornar esses efeitos, as pessoas dalgumas ilhas vêem-se forçadas a abandonar 
os seus locais de origem na tentativa de encontrar melhores condições nos locais onde há uma maior 
aposta nos investimentos, públicos e privados. Este movimento migratório vem causando sérios 
transtornos tanto nos locais de origem (envelhecimento da população e falta de mão-de-obra jovem 
nalguns sectores), assim como nos locais de destino (proliferação de bairros de lata, aumento do 
desemprego, da delinquência juvenil e da criminalidade). Ora, para um país que quer continuar a 
desenvolver-se isto não representa um bom presságio.  

É neste sentido que se propõe uma urgente revisão da forma como vem sendo administrado o território 
nacional, de modo a se encontrar uma solução que possa contribuir para um crescimento 
(desenvolvimento) mais equitativo do país e pôr termo aos desequilíbrios presenciados no actual 
contexto. A regionalização administrativa afigura-se como a melhor ferramenta para se preencher o 
vazio existente entre o governo central e as autarquias locais, na medida em que poderá permitir uma 
maior transferência de poderes e de meios económicos da primeira instância para uma entidade 
supramunicipal a ser criada e que, por se encontrar mais próxima das populações, será capaz de atuar 
com uma maior celeridade na resolução dos problemas por elas exteriorizados.  

A análise aqui levada a cabo pelo autor sugere que a regionalização poderá vir a contribuir muito para 
que Cabo Verde assuma as rédeas do seu próprio desenvolvimento e reduza a sua dependência face ao 
exterior. A regionalização, ao combater o centralismo existente no país, irá contribuir para uma 
aplicação mais eficiente e eficaz dos fundos públicos no aproveitamento das potencialidades de cada 
região. Deixa-se claro que a regionalização não será a solução mágica para eliminar de uma vez por 
todas as disparidades regionais existentes no actual panorama governativo. Muitas das disparidades 
existentes entre as diversas ilhas de Cabo Verde dependem de factores muito fortes, que transcendem 
em larga escala o plano de intervenção político e administrativo. Contudo, a grande vantagem da 
regionalização é que mesmo que não venha a conseguir pôr cobro por completo às disparidades 
regionais ela vai contribuir para atenua-las, permitindo que cada uma das regiões possa encontrar o seu 
devido caminho rumo ao desenvolvimento.    

Por se coincidir com a regionalização natural existente no arquipélago, a regionalização administrativa 
que mais faz sentido à realidade cabo-verdiana é a que assenta na modalidade ilha-região. Qualquer 
outra modalidade que não essa é susceptível de originar um “centralismo regional” no país. Sem um 
estudo de viabilidade que confronte os custos e os benefícios de cada modalidade, argumentos que se 
restringirem a refutar qualquer das modalidades possíveis de regionalização apenas com base na 
vertente despesa não terão fundamento algum.  

Palavras-chaves: insularidade; escassez; ilhas; regionalização; centralismo; disparidades; ilha-
região; viabilidade.  
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I. Introdução 

A República de Cabo Verde é um pequeno país insular de origem vulcânica, localizado ao 

largo da Costa Ocidental Africana, com uma população residente de aproximadamente meio 

milhão de habitantes, a qual se distribui por um conjunto de nove ilhas1. 

Colónia portuguesa desde a sua descoberta em 1460 por navegadores ao serviço da Coroa 

Portuguesa, Cabo Verde viu proclamada a sua independência a 5 de Julho de 1975, tornando-

se então num Estado soberano que viria a ser dirigido, ao longo de um período de 15 anos, por 

um regime de partido único chefiado pelo então Partido Africano para a Independência da 

Guine e Cabo Verde (PAIGC)2. Em Janeiro de 1991, na sequência de algumas reformas 

institucionais, a democracia tal como a conhecemos passou a fazer parte do cenário político 

cabo-verdiano com a realização das primeiras eleições livres na nossa curta história como 

nação independente.  

Nas vésperas da comemoração de mais um aniversário da independência nacional, o balanço 

que se faz destes quase 38 anos de soberania é no geral bastante positivo, principalmente se 

tivermos em reflexão que na altura da proclamação da independência do arquipélago muitos 

puseram em causa as capacidades do país em gerir o seu próprio destino. Privado de 

quaisquer recursos naturais que lhe pudessem valer um rápido crescimento económico num 

curto espaço de tempo, Cabo Verde teve que estabelecer parcerias económicas e sociais no 

plano internacional para aproveitar a sua única fonte de riqueza, os recursos humanos. Tal 

como afirmou o conceituado economista Escocês, Adam Smith (1776), “a nation’s wealth is 

not the quantity of gold and silver in its vaults, but the total of its production and commerce 
– what today we would call gross national product.” Nós, os cabo-verdianos, sabemos que 

isso é uma verdade indubitável e que a nossa afirmação no panorama regional e internacional 

se deve muito ao trabalho que se fez e que se continua a fazer no bom aproveitamento da 

ajuda externa dos nossos principais parceiros económicos para manter a estabilidade 

económica, política e social do país que, como todos nós sabemos, é uma raridade na sub-

região Africana onde Cabo Verde se encontra inserido.  

Em 2007 o arquipélago apresentava um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio - 

0.7363 - ocupando o oitavo lugar da tabela relativa ao continente africano, numa lista onde 

apenas três países, dois deles insulares (as Maurícias e as Seychelles), se encontravam 

classificados como tendo um IDH elevado. Em termos de evolução do produto interno bruto 

                                                        
1 Das dez ilhas que compõem o arquipélago de Cabo Verde apenas a ilha de Santa Luzia não é habitada. Esta 
ilha constitui uma importante reserva da biosfera marinha e terrestre do país.  
2 Em 1980, na sequência do golpe de estado levado a cabo por Nino Vieira na Guiné-Bissau e que depôs Luís 
Cabral, os responsáveis pelo PAIGC do lado cabo-verdiano optaram pela cisão do partido e fundaram o PAICV 
(Partido Africano para a Independência de Cabo Verde).   
3 Segundo o relatório do PNUD (2007). 
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(PIB) a evolução tem sido igualmente considerável, com este indicador a registar nos últimos 

tempos uma taxa média de crescimento real de mais ou menos 5% ao ano4 e o seu valor por 

habitante (PIB per capita) a situar-se nos 3 800 U$D5. Esta excelente performance 

macroeconómica está na origem da recente graduação de Cabo Verde a País de 

Desenvolvimento Médio (PDM). No entanto, uma vez que o país não conseguiu preencher os 

requisitos suficientes quanto ao critério da vulnerabilidade económica, achou-se por bem 

conceder-lhe um período de transição e constituir um grupo, Grupo de Apoio à Transição 

(GAT), do qual fazem parte o conjunto dos nossos principais parceiros económicos, que tem 

vindo a acompanhar e a auxiliar o país nesta fase de transição.  

Neste contexto, é imprescindível que os nossos governantes continuem a apostar no reforço 

da coesão social, no combate às disparidades geográficas, sociais e de género no âmbito do 

desenvolvimento humano, assim como na diminuição das vulnerabilidades e no incremento 

do crescimento económico, para provar à Comunidade Internacional que Cabo Verde é 

realmente um caso de sucesso e merecedor deste novo estatuto.6  

Estamos totalmente cientes de que esta não será uma tarefa fácil para uma nação que não 

possui quaisquer recursos naturais, que depende quase que exclusivamente da ajuda externa e 

das remessas dos seus emigrantes e que possui uma economia pouco diversificada7. No 

entanto, perante todos os ganhos que conseguimos alcançar nesses quase 38 anos de 

independência, dada persistência do homem e mulher cabo-verdianos em contornar as 

limitações naturais do arquipélago, esta não será uma tarefa impossível de concretizar. Além 

de apostar em aplicações eficientes da ajuda externa disponibilizada pelos seus principais 

parceiros económicos, Cabo Verde terá que mobilizar esforços no sentido de aproveitar todas 

as oportunidades endógenas passíveis de gerar recursos suficientes para alcançar as metas no 

reforço da coesão social, no combate às disparidades geográficas, sociais e de género no 

âmbito do desenvolvimento humano, assim como na diminuição das vulnerabilidades e no 

incremento do crescimento económico.  

É precisamente nesta perspectiva que temos que repensar a forma como se tem vindo a 

administrar o território nacional, de modo a que as decisões que são tomadas pelo poder 

central e que dizem respeito exclusivamente a uma região do país possam ser decididas no 

                                                        
4 Banco Mundial (2013). 
5 Fonte: cálculos realizados pelo autor a partir de dados presentes na página do Banco Mundial 
(http://www.worldbank.org/en/country/capeverde). 
6 Se antes esta já se constituía uma tarefa de si difícil, hoje, com o agravar da crise económica internacional, ela 
constitui uma autêntica maratona para as autoridades cabo-verdianas. Actualmente o problema que se põe às 
autoridades nacionais (Governo) é saber como manter o crescimento de uma economia altamente dependente das 
ajudas externas e das remessas dos emigrantes, quando os nossos principais parceiros económicos estão a passar 
por uma situação de profunda recessão económica derivada da crise económica que afecta as principais 
economias mundiais.  
7 Segundo Tavares (2012) o sector terciário tem tido o maior crescimento em termos de peso no PIB, ocupando 
actualmente um lugar de destaque na estrutura económica de Cabo Verde. Entre 1992 e 2009 a importância deste 
sector no PIB aumentou 8 p.p., tendo o seu contributo passado dos 63% para os 71%. 
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plano regional. Isso claro, se viermos a provar com base em estudos prévios que uma gestão 

regional de tais decisões é mais eficiente, na medida em que possa contribuir para mitigar os 

desvios e as burocracias existentes na administração central e que só têm servido para 

promover o centralismo e para incrementar o custo final de obras cuja qualidade deixa muito a 

desejar.  

Por ser Cabo Verde um país insular e arquipelágico a gestão do território baseado num 

sistema central tem as suas falências. Por isso, quem sabe se a regionalização não pode vir a 

ser uma excelente ferramenta ao dispor da administração central para complementá-la lá onde 

ela é menos eficiente e, deste modo, criar melhores condições para combater as disparidades 

geográficas, sociais e de género no domínio do desenvolvimento humano, diminuir as 

vulnerabilidades e incrementar o crescimento económico.  

Se a estratégia de desenvolvimento continuar a ser feita de forma centralizada, a longo prazo 

teremos uma nação caracterizada pela existência de apenas um pólo de crescimento (e 

desenvolvimento?) económico – Praia, a capital administrativa do país - alguns pólos 

intermédios (Mindelo, Assomada e Santa Maria) e uma grande parte do território mergulhada 

na depressão. Mesmo no momento actual já é possível identificar diversos problemas no seio 

da nossa sociedade e que são causados pela má distribuição dos recursos públicos. Se na Praia 

e no Mindelo deparamos com uma elevada taxa de desemprego, principalmente desemprego 

jovem, proliferação de bairros degradados, surgimento de focos de delinquência juvenil e 

aumento da criminalidade, no resto do território nacional é visível um fraco aproveitamento 

dos recursos endógenos, desertificação populacional, carência de infraestruturas básicas, 

assim como uma escassez de mão-de-obra jovem nos sectores da pecuária, da agricultura e 

das pescas.  
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II. Desenvolvimento  

A análise ao tema proposto será realizada em torno de cinco eixos principais, a saber: 

���� A Regionalização como fenómeno natural ou cultural; 

���� A Regionalização no plano institucional;  

���� A Regionalização e as disparidades regionais; 

���� A Regionalização e a unidade nacional; 

���� A Regionalização e a competividade económica. 

Cada um dos eixos acima apresentados será analisado de modo a que o leitor possa no fim 

perceber em que consiste o tema regionalização administrativa (o quê?), as razões que 

poderão estar na base da crescente discussão em torno do tema no contexto cabo-verdiano (os 

porquês), as formas de materialização da proposta (os comos?) assim como os resultados 

esperados (quê resultados?).  

A. A Regionalização como fenómeno natural ou cultural  

Se há gente que põe em causa a regionalização administrativa do nosso arquipélago, o mesmo 

não se poderá dizer quanto à sua regionalização natural/geográfica que, como o próprio nome 

indica, é algo fruto das forças da natureza e que ultrapassa por completo as capacidades 

humanas, pelo menos no nosso contexto. Sim, digo no nosso contexto, porque nalguns outros 

casos é possível, graças a intervenção humana e o poder económico dalgumas nações mais 

desenvolvidas, “driblar” a insularidade e/ou a natureza arquipelágica mediante a construção 

de tuneis subaquáticos (ex: túnel do Canal da Mancha que liga a Grã-Bretanha à França e ao 

resto do continente Europeu) ou de pontes (ex. as pontes rodoviárias que ligam as pequenas 

ilhas das Bermudas à ilha principal). Se por um lado Cabo Verde não tem poder económico 

suficiente para realizar obras de tais envergaduras, por outro lado a distância entre as ilhas e a 

profundidade marítima da zona na qual o arquipélago se encontra localizado impossibilitariam 

a materialização de projectos dessas naturezas no nosso país.   

Embora o povo cabo-verdiano possua a mesma cultura e a mesma entidade étnica, o mesmo 

não se poderá dizer em relação às características naturais das várias ilhas que formam o 

arquipélago. Por exemplo, a ilha de Santo Antão não se equipara à ilha do Sal nas suas 

características geomorfológicas: a primeira é montanhosa, delineada por vales profundos onde 

se praticam actividades agrícolas e pecuárias, tendo ainda excelentes potenciais para a prática 

do turismo rural; a segunda é praticamente plana, com uma orla marítima preenchida por 

diversas praias de areia branca com excelentes condições para o turismo balnear. A 

regionalização natural do arquipélago pode ainda ser explicada pelo agrupamento das ilhas, 

consoante a posição dos ventos alísios, em ilhas do Barlavento [Santo Antão, São Vicente, 
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Santa Luzia, São Nicolau, Sal, Boavista e um conjunto de ilhéus adjacentes a essas ilhas] e 

ilhas do Sotavento [Maio, Santiago, Fogo, Brava e alguns ilhéus]. 

Todavia a regionalização não deve acontecer tão-somente porque existem diferenças no 

âmbito natural como as anteriormente citadas. Desde que haja interesse político e apoio 

popular no sentido de se descentralizar a Administração Pública, existirão condições 

suficientes para se levar a cabo um processo de regionalização administrativa.  

Mas afinal em que consiste a regionalização administrativa? Por regionalização administrativa 

entende-se um processo administrativo que permite que as decisões públicas relativas a 

territórios que ultrapassem a dimensão dos municípios, mas de nível inferior ao país, 

transitem da esfera da Administração Central, ou dos organismos a ela ligados, para o 

domínio de agentes eleitos por sufrágio universal da população dessas regiões. Sem querer 

por em causa a importância das duas autoridades anteriores em matéria de gestão territorial, a 

regionalização pode vir a ser um meio mais eficaz para se colocar no mesmo plano as 

decisões públicas e as aspirações de quem mais delas diretamente depende.   

No caso da Ilha de Santo Antão, onde existem três concelhos, há algumas decisões públicas - 

passo a exemplificar: a valorização do perímetro florestal de Água das Caldeiras e Pico da 

Cruz, a construção de um aterro sanitário único ou de uma central elétrica única, bem como 

de um aeroporto regional/internacional - para as quais o município é uma escala de decisão 

muito pequena já que dizem respeito à população da ilha como um todo e não apenas à 

população de um único concelho da ilha. Provavelmente, poderá fazer mais sentido essas 

decisões públicas e outras serem tomadas por uma autarquia regional, democraticamente 

eleita pela população da “Região de Santo Antão”, em oposição à situação actual em que tais 

decisões são tomadas pela Administração Central, isso quando tomadas, e com a morosidade 

e burocracias a que já estamos habituados. Além dessa nova modalidade de gestão territorial 

poder vir a servir para combater a morosidade na execução de infraestruturas básicas na 

região em causa, ela também pode apaziguar as lutas entre a Administração Central e a 

Administração Municipal, se funcionar como intermediário de peso entre as duas.   

B. Regionalização no plano institucional  

A Constituição da República de Cabo Verde prevê, no artigo 226 e seguintes, a criação de 

autarquias de nível superior aos municípios afirmando que é possível, passo a citar “ (...) a lei 
estabelecer outras categorias autárquicas de grau superior ou inferior ao município”. É 

de esperar que a regionalização, ao criar as autarquias regionais, venha contribuir para um 

maior aprofundamento e consolidação do ainda jovem sistema da democracia representativa 

cabo-verdiana.  

Quanto à modalidade de regionalização administrativa, na minha opinião, não há nenhuma 

outra que possa privilegiar melhor os objectivos de desenvolvimento que não a de ilha-região. 
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A associação ilha-região é óbvia porque coincide com a regionalização natural presente no 

arquipélago. Somente com cada uma das ilhas a funcionar como uma região autónoma é que 

se poderá concretizar um novo panorama no desenvolvimento de Cabo Verde. Caso contrário, 

a inclusão de mais do que uma ilha numa região poderá levar a que a ilha de maiores 

potencialidades se transforme no novo centro de decisões e de absorção dos investimentos em 

detrimento das outras de menores potencialidades, dando assim origem a um “centralismo 

regional” .  

Por outro lado, regionalizar em termos de Barlavento e Sotavento é o mesmo que ter dois 

pólos de desenvolvimento encabeçados pela Praia e pelo Mindelo, o que já corresponde à 

situação atual – mudar para não modificar nada. Não acredito que seja essa a modalidade 

de regionalização que defenda os interesses das restantes ilhas do arquipélago, podendo até 

ser visto como uma tentativa de “separação” entre “Badios” e “Sampadjudos” e fundamento 

para o surgimento de fissuras na nossa unidade nacional.  

Então, visto que todos nós almejamos um desenvolvimento sustentável e equitativo das 

nossas ilhas e repudiamos qualquer tipo de centralismo ou tese separatista, a modalidade de 

regionalização administrativa que poderá vir a servir de igual modo os interesses de todos os 

cabo-verdianos é, tal como já havia afirmado anteriormente, a de ilha-região. Nesta 

modalidade sugiro a criação das seguintes regiões administrativas:   

���� Região da Ilha de Santo Antão; 

���� Região da Ilha de São Vicente; 

���� Região da Ilha de São Nicolau; 

���� Região da Ilha do Sal; 

���� Região da Ilha da Boavista; 

���� Região da Ilha do Maio; 

���� Região da Ilha de Santiago; 

���� Região da Ilha do Fogo; 

���� Região da Ilha da Brava. 

É certo que a ilha de Santiago, por ser a maior ilha do país tanto em dimensão como em 

população, deveria beneficiar de um estatuto especial que permitisse em vez de uma única 

região, criar por exemplo, a região de Santiago Norte e a região de Santiago Sul. Assim, 

evitar-se-ia que a Cidade da Praia embaraçasse o desenvolvimento dos restantes concelhos da 

ilha.  

Neste momento, a única certeza que se tem quanto à regionalização é que a sociedade cabo-

verdiana se encontra dividida em várias posições em torno do tema. Posso mesmo afirmar que 

há mais opiniões e sugestões do que consenso no seio da nossa sociedade quanto a esta 

matéria. Se há pessoas que defendem, tal como eu, a tese de regionalização ilha-região como 

sendo a mais concertada para as nossas aspirações de desenvolvimento, outras sugerem a 
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regionalização administrativa do Barlavento do Sotavento, ou seja, regionalização mediante 

agrupamento de ilhas, sendo ainda possível encontrar um grupo de cépticos que preferem a 

situação actual à regionalização. No panorama político, se os partidos da oposição mostram 

uma certa abertura para se debater o tema a fim de se chegar a um consenso quanto à sua 

materialização ou não, o governo tem optado pela aversão, preferindo antes se manter a 

margem do assunto8.   

Penso que nos próximos tempos as prioridades passam pela realização de encontros (fóruns, 

conferências, tertúlias,…) entre as diversas sensibilidades da sociedade cabo-verdiana e 

desenvolvimento e apresentação de estudos de investigação científica, visando o debate e 

aprofundamento do tema. Posteriormente, assim que se obtiverem resultados mais 

esclarecedores, principalmente no que toca aos custos e aos benefícios do projecto, o passo 

seguinte será reunir as propostas que melhor se adaptam às circunstâncias do território 

nacional. Findo o processo, caso se chegar à conclusão que a regionalização é económica e 

socialmente viável ao nosso país, então será a vez do povo, mediante a realização de um 

referendo, decidir por si próprio se aceita ou não a regionalização e escolher de entre as 

propostas sugeridas aquela que melhor se adequa às suas aspirações.  

Não acredito que qualquer partido político deva usar a regionalização, que é de interesse 

nacional, como um objectivo de propaganda em qualquer processo eleitoral.  

C. Regionalização e disparidades regionais  

Pensar na regionalização como solução para pôr fim às disparidades regionais não tem 

fundamento. Muitas das disparidades existentes entre as diversas ilhas de Cabo Verde 

dependem de factores muito fortes que transcendem em larga escala o plano de intervenção 

político e administrativo.  

Na esfera económica, a aplicação eficiente dos recursos com vista a criação de valor leva a 

que se tenha em conta a existência de importantes economias de escala em certas actividades 

económicas. Nestes casos, a opção mais vantajosa para uma empresa está na concentração da 

produção num determinado ponto do território nacional e não na sua distribuição por diversos 

pontos. Assim, em Cabo Verde, as ilhas de São Vicente, a cidade do Mindelo onde existe o 

Porto Grande, e de Santiago, sede da capital económica e administrativa do país, estão à 

frente no que diz respeito aos progressos no plano dos transportes, infraestruturas e 

comunicações, dispondo de mais populações e de actividades económicas mais diversas. 

Na base de um processo de causalidade circular, essas duas ilhas conseguem atrair mais 

população das restantes ilhas e mais actividades sem que o poder administrativo consiga fazer 
                                                        
8 Porém, há pouco tempo atrás, durante a sessão solene especial de instalação da Assembleia e Câmara 
Municipais do município da Praia, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Sr.º Dr.º José Maria Neves, afirmou que 
o governo vai organizar brevemente uma cimeira alargada sobre a regionalização, com vista a se escolher um 
modelo e avançar com a produção de um Livro Branco da Regionalização. 
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alguma coisa no sentido contrário. Na verdade, muitas empresas preferem estar em São 

Vicente do que em Santo Antão porque tal localização proporciona mais vantagens nas 

economias de escala e de aglomeração. O mercado é relativamente mais amplo e o Porto 

Grande desempenha a dupla função de meio de escoamento dos produtos e de entrada das 

matérias-primas utilizadas no processo produtivo das indústrias.  

Provavelmente, depois das afirmações anteriores, muitos vão achar que a ideia de 

regionalização administrativa como meio para um crescimento mais equilibrado e sustentado 

em Cabo Verde não faz sentido, alegando que ela acarreta diversas contradições. Mas, se é 

que me permitem, posso dizer-vos que tal facto não é verdade e passo a explicar os porquês:  

���� A regionalização, ao criar melhores condições nas restantes ilhas do arquipélago para 

a fixação da população, vai atenuar o agravamento das disparidades regionais, mas 

pelas razões atrás expostas dificilmente as conseguirá eliminar;   

���� A regionalização tem a vantagem de poder funcionar como garantia de um maior 

acesso das diferentes regiões ao investimento público e de uma gestão mais eficiente e 

eficaz dos fundos públicos na colmatação das necessidades de cada região;  

���� A regionalização vai permitir a cada região tirar proveito das suas especificidades para 

atrair investidores privados, nacionais e estrangeiros, que irão canalizar os seus fundos 

na execução de projectos de valor acrescentado9 para a economia local; 

���� A regionalização pode gerar um maior rendimento per capita, contribuir para a criação 

de emprego e fixação de população jovem nas regiões deprimidas.  

Assim, provavelmente, a médio e longo prazo, a regionalização será uma ferramenta mais 

capaz para pôr um fim às disparidades regionais. Já num quadro de não regionalização, se o 

governo central não apoiar devidamente as autoridades locais, as regiões que defrontem com 

maiores dificuldades no campo do desenvolvimento económico, social e demográfico podem 

estar condenadas a um ciclo viçoso de pobreza e desertificação demográfica, tal como detalho 

na figura abaixo ilustrada. 

                                                        
9 Para os investidores interessados faz sentido que esses projectos sejam economicamente viáveis, isto é, 
projectos que tenham um Valor Actualizado Líquido (VAL) positivo.  
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D. Regionalização e orçamento público10 

Para o bem de todos, faz mais sentido num cenário de regionalização que a criação de 

impostos continue a ser uma capacidade exclusiva do Poder Central. Pois, na minha opinião 

só assim se conseguirá manter uma maior disciplina e uniformidade na política fiscal. À 

Administração Central cabe-lhe delegar algumas das suas competências, assim como 

transferir recursos às entidades administrativas regionais e impor restrições legais às suas 

capacidades de endividamento, de modo a evitar aumentos da carga fiscal e das despesas 

públicas. No caso da transferência das competências e dos recursos da Administração Central 

para a Administração Regional é bem provável que alguma burocracia - vulgo apego ao poder 

- existente venha criar certos atritos no sentido de impedir a efectivação desses objectivos no 

plano da regionalização administrativa do território nacional.  

Quanto ao aumento das despesas públicas, é verdade que com a regionalização passarão a 

existir autarquias regionais e serviços de apoio regional com mais encargos, principalmente 

em relação às despesas com as remunerações do pessoal. Contudo, temos que ser bastantes 

coerentes ao analisar este facto.  

Mesmo na situação de regionalização no formato ilha-região11o número de autarquias 

regionais será de nove (ou possivelmente dez12) e o surgimento delas vai implicar a extinção 

de certos cargos nos planos da Administração Central e Municipal. Por isso, é preciso ter em 

apreciação que, até certo ponto, o aumento das despesas públicas vai ser compensado pela 

redução dos cargos na Administração Central pelo que o resultado final pode não vir a ser tão 

significativo. 

Antes de se questionar a regionalização com base no argumento do aumento das despesas 

públicas é preciso ter em atenção este balanço das remunerações do pessoal a mais e a menos 

que ela proporcionará. Além disso, não se pode descuidar do estudo de viabilidade económica 

da regionalização em Cabo Verde, confrontando os custos e os benefícios da regionalização 

em todos os domínios possíveis, tendo em atenção a evolução da economia cabo-verdiana nas 

duas situações possíveis, o antes e o depois da regionalização.  

E. Regionalização e unidade nacional 

Os cabo-verdianos são um povo com a mesma identidade étnica e cultural independentemente 

da sua origem ser a ilha A ou B. Sempre estivemos e continuamos empenhados no 

desenvolvimento do país como um todo. Creio que o bairrismo que outrora se fazia sentir, a 

separação visível entre “badios” e “sampadjudos”, há muito que já não faz sentido. 

                                                        
10 Vide: “Regionalização: uma vantagem para Portugal?”, Edições Câmara Municipal do Porto, Porto 2009.  
11 Esta modalidade tem uma grande vantagem porque, ao se basear na regionalização natural do arquipélago, é a 
que mais aproxime os decisores políticos dos respectivos eleitores.  
12 Isto no caso de se considerar que a ilha de Santiago vai albergar duas regiões administrativas em vez de uma. 
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Com a regionalização numa perspectiva territorial ilha-região não se pretende reacender esse 

bairrismo. Nenhum autarca regional, por mais que quisesse, teria legitimidade para levar a 

cabo um plano de independência da sua região e duvido muito que conseguisse contar com o 

apoio da sua população neste sentido. Contudo, mantenho uma posição de aversão à 

regionalização administrativa Barlavento vs. Sotavento. É que, a meu ver, nesse plano jamais 

as ilhas conseguiriam alcançar os seus objectivos de desenvolvimento, sendo que esta 

modalidade só iria contribuir para gerar maior competição entre as duas grandes cidades do 

país e possivelmente levar os cabo-verdianos a se diferenciarem entre si. Por esse caminho, 

tenho a certeza que mais cedo ou mais tarde haveria de ocorrer uma “ruptura” na unidade 

nacional. 

Na minha perspectiva, tendo em conta a trajectória actual do país, com o agravamento das 

disparidades entre vários grupos sociais e as suas diferentes regiões, o aumento da 

delinquência juvenil no meio urbano, assim como outros problemas de ordem social, temos 

muito mais factores que põem em causa a coesão e a unidade nacional do que a tese de 

movimentos regionais “separatistas” no plano da regionalização administrativa, algo que 

considero não ter fundamento, quanto mais viabilidade, se a escolha vier a recair sobre a 

modalidade ilha-região. Tanto que creio que se a criação de autarquias regionais não ajudar a 

acabar com as disparidades existentes poderá, pelo menos, contribuir para a sua atenuação 

sem nunca vir a pôr em risco a coesão e a unidade nacional. 

Por outro lado, uma questão que merece uma certa análise é saber se a regionalização vai 

trazer mais solidariedade inter-regional ou contribuir para uma maior concorrência entre as 

diversas regiões. É claro que a solidariedade inter-regional vai ter que existir, principalmente 

por dois motivos: primeiro, o país vai continuar a ser um só; segundo, as regiões vão  

complementar-se umas às outras. Por exemplo, duas ilhas com potencialidades distintas, 

Santo Antão e São Vicente. A primeira, por ter excelentes condições agrícolas, consegue 

produzir muitos produtos em que é mais do que autossuficiente, pelo que precisa da sua ilha 

vizinha para ter mercado onde colocar os seus excedentes. A segunda, por ter uma baia 

natural que alberga o maior porto de Cabo Verde, serve de porta de entrada de grande parte 

das mercadorias provenientes do estrangeiro, bens de consumo e não só, utilizadas por todas 

as famílias cabo-verdianas no seu dia-a-dia.  

É certo que a regionalização vai trazer um certo protagonismo político a nível regional que 

por sua vez vai nutrir a concorrência tanto entre as regiões, como entre as regiões e o governo 

central. Ademais, a regionalização vai combater a actual concorrência desleal existente no 

país, em que apenas parte do território desfruta de um maior acesso ao poder e ao 

investimento público, criando as bases para que essa concorrência possa passar a ser mais 

democrática e transparente.   
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F. Regionalização e competividade económica 

A transferência de poderes e de meios financeiros do Governo Central para os Governos 

Regionais terá como principal consequência, a médio e longo prazo, a transformação da 

economia cabo-verdiana numa economia mais competitiva e coesa, visto que as regiões a 

serem criadas passarão a usufruir de mais capacidades para um aproveitamento mais eficiente 

das suas potencialidades endógenas. Neste contexto, se cada uma das regiões se especializar 

na (s) actividade (s) económica (s) em que possui recursos endógenos em maiores quantidades 

e melhores qualidades, teremos todas as condições para impulsionar a fileira de produtos e 

serviços made in Cabo Verde.13 Esse aumento, e a consequente diversificação da oferta 

nacional, permitir-nos-á reduzir as nossas necessidades de importação e, naturalmente, 

aumentar as exportações daquilo em que a produção nacional for excedentária, melhorando os 

défices das nossas balanças comercial e de pagamentos.    

Estou ciente de que o país apresenta várias limitações geográficas e naturais que dificultam o 

seu desenvolvimento económico, contudo penso que não podemos continuar a ter a nossa 

sobrevivência a depender quase que exclusivamente do sector dos serviços (turismo), da ajuda 

externa e das remessas dos emigrantes. Também é preciso que se aposte fortemente no sector 

primário com vista à criação de riqueza e emprego no meio rural e à produção de matérias-

primas para consolidar o sector secundário que é de extrema importância para a 

industrialização do país. 

A barragem do Poilão é um pequeno exemplo de que temos condições para fazer face a 

algumas mazelas da mãe natureza. Embora o arquipélago apresenta uma escassez e má 

distribuição das chuvas ao longo do ano, se apostarmos na construção de enormes barragens, 

principalmente nas ilhas que apresentam maiores potencialidades agrícolas, tornar-se-á 

possível a mobilização de milhões de metros cúbicos de água das cheias para a dinamização 

da agricultura. Uma gestão adequada desses recursos hídricos, articulada com uma reforma 

das técnicas agrícolas14, será uma excelente solução para uma maior criação de riqueza (Valor 

Acrescentado Bruto) nas fileiras agrícola e agropecuária. O mesmo se poderá dizer quanto às 

energias renováveis. A construção de parques eólicos e de centrais fotovoltaicas em todas as 

ilhas é a melhor solução que se pode ter em vista para limitar a dependência do arquipélago 

face aos combustíveis fósseis e resolver de uma vez por todas o problema dos sucessivos 

cortes de energia elétrica nos principais centros urbanos.  

Para um desenvolvimento mais equilibrado e sustentado do arquipélago é preciso que os 

agentes políticos concebam as condições necessárias para a fixação das empresas nas regiões 

mais desfavorecidas. Penso que só deste modo é que o território nacional se poderá 

transformar num pólo atractivo para o investimento externo, tanto pela existência de uma 

                                                        
13 Neste aspecto o comércio inter-regional terá um papel importantíssimo a desempenhar.  
14 Como diz um grande amigo meu, essa é a “Reforma Agrária” que o país tanto necessita para se poder afirmar.  
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mão-de-obra qualificada e competitiva, como de uma rede de infraestruturas de maior 

dimensão que assegure o cumprimento dos compromissos das empresas e a concretização dos 

seus objectivos.  

É bem possível que a regionalização administrativa, pelas suas vantagens aqui enunciadas, 

possa vir a fomentar uma maior concertação estratégica e mais sinergias entre empresas, 

organismos estatais, universidades e institutos de Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico (I&DT) capazes de desenvolver projectos inovadores geradores de vantagens 

comparativas.  
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III. Conclusão  

Este artigo procurou explorar alguns semblantes de um tema que ainda se encontra numa fase 

embrionária na sociedade cabo-verdiana, a regionalização administrativa do país. Em síntese, 

a análise abarcou os aspectos mais importantes dessa regionalização, a saber: aspectos 

económicos, naturais e institucionais.  

O autor começou por caracterizar a realidade socioeconómica de Cabo Verde, demonstrando 

que apesar de o país ter conseguido a sua independência há apenas trinta e oito anos atrás e de 

não possuir no seu subsolo recursos naturais (metais preciosos, petróleo ou gás natural) ele 

conseguiu, graças à forte aposta feita na formação dos recursos humanos, à boa governação e 

à estabilidade económica e social, alcançar ganhos importantes que levaram a comunidade 

internacional a optar pela sua graduação a País de Desenvolvimento Médio (PDM). Dos três 

requisitos essenciais no processo de graduação, Cabo Verde conseguiu cumprir apenas dois 

(aumentos consideráveis no Índice de Desenvolvimento Humano e no Produto Interno Bruto 

per capita), tendo reprovado no das vulnerabilidades económicas. A forte dependência da 

economia nacional face ao exterior e a fraca capacidade produtiva interna fazem com que 

Cabo Verde seja um país altamente vulnerável.  

Foi precisamente por este ponto que o autor começou a fundamentar a necessidade do país em 

se regionalizar no plano administrativo. Se queremos realmente dar continuidade ao nosso 

processo de desenvolvimento temos que olhar para o arquipélago como um todo e tentar 

aproveitar ao máximo as potencialidades que cada uma das ilhas tem a oferecer. Por este 

caminho seremos capazes de combater vários dos actuais desequilíbrios que se vêm 

verificando na nossa sociedade, aumentar a nossa capacidade produtiva interna, gerar 

excedentes, diminuir significativamente a nossa dependência face ao exterior, e por aí melhor 

os saldos das nossas balanças comercial e de pagamentos.  

A regionalização em Cabo Verde é algo que vai para além das decisões humanas. Foi a 

própria natureza geográfica do país a impor-nos esse destino. Termos um país constituído por 

ilhas morfologicamente distintas (arquipélago) e sem uma ligação física com o continente 

(insularidade) é mais do que condição suficiente e necessária para se justificar a 

regionalização administrativa em Cabo Verde. Ao homem cabo-verdiano resta-lhe estabelecer 

uma “ponte” entre as ilhas e contribuir para que todas tenham um desenvolvimento mais 

justo. Se as nossas condições económicas e a nossa posição geográfica nos impedem de 

estabelecer ligações físicas entre as ilhas (pontes ou túneis), então temos que nos abraçar à 

regionalização para driblar o isolamento que a insularidade e a natureza arquipelágica nos 

impuseram.  
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Então, sendo a regionalização em Cabo Verde algo imposto pela própria natureza, a 

regionalização administrativa, caso vier a ser debatida, não pode negligenciar este aspecto. 

Com isso eu quis demonstrar que a modalidade de regionalização que mais faz sentido em 

Cabo Verde é a da ilha-região. Caso se seguir está lógica, então será possível colocar num 

mesmo plano os decisores políticos e as populações que dependem directamente das decisões 

por eles tomadas e evitar o surgimento de um “centralismo regional” por via do agrupamento 

de ilhas numa mesma região.   

No que toca às disparidades regionais existentes fui claro em demonstrar que algumas dessas 

disparidades dependem de factores muito fortes, que transcendem em larga escala o plano de 

intervenção político e administrativo, sendo ampliadas num processo de causalidade circular e 

cumulativa. Por isso o papel importante da regionalização neste campo não será procurar 

eliminar essas disparidades mas antes contribuir para a sua atenuação.  

Do lado das finanças públicas é imprescindível que a competência tributaria se mantenha do 

lado do Governo Central e que este limita, através do estabelecimento de tectos, o montante 

máximo de dívida que cada região poderá incorrer. Estes dois aspectos serão extremamente 

importantes no plano da equidade inter-regional e na manutenção do equilibrio das contas 

públicas.  

Demonstar que a regionalização não é viável socorrendo-se apenas do argumento aumento 

das despesas peca por muito. É preciso ter em atenção que a regionalização vai ter que 

implicar a extinção de algumas valências nas autarquias municipais e no governo central que 

passarão a ser desempenhadas pelas autarquias regionais, logo haverá um balanço nas 

remunerações do pessoal a mais e a menos a se considerar. Por outro lado, a análise só fará 

sentido se feita numa óptica de custo-benefício.   

A regionalização não visa traçar o caminho para a independência de algumas ilhas. Todos os 

cabo-verdianos sempre estiveram empenhados no desenvolvimento do país e mesmo no 

contexto da regionalização irão continuar a desempenhar esse papel, só que cada um vai ter 

que buscar transformar a sua região num lugar melhor para a sua vivência. Por mais, se a 

modalidade que vier a ser escolhida para a implementação da regionalização administrativa 

for a da ilha-região nenhuma das ilhas terá capacidade suficiente para levar a cabo um 

processo de independência e mesmo que algum autarca o quisesse fazer duvido muito que 

pudesse contar com o apoio dos seus eleitores neste sentido.   

Finaliza-se o trabalho demonstrando que a regionalização irá criar as condições necessarias 

para que cada ilha se especialize nas actividades que estão mais direcionadas com as suas 

potencialidades. Por outro lado, o fomento do comércio inter-regional vai fazer com que 

tenhamos uma oferta nacional mais diversa de produtos made in Cabo Verde. 
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