Prefácio

Cabo Verde é hoje uma referência para a Comunidade
Internacional e um exemplo para África. Atingiu uma
maturidade democrática, consubstanciada na alternância e
na capacidade, evidenciadas para gerar consensos sobre o
rumo do país, bem como na realização de eleições directas
para o Poder Local.
No plano económico Cabo Verde obteve o estatuto de
país de desenvolvimento médio, o que representa um enorme
desafio e suscita uma reflexão estratégica sobre a inserção de
Cabo-Verde no mundo global.
O Dr. Felisberto Vieira – dirigente político de conhecido
dinamismo, deputado, autarca e sociólogo - propõe-nos neste
seu livro contribuir para o alargamento da discussão e

reflexão aprofundada sobre o seu país e a inserção de Cabo
Verde no âmbito mundial, quer no plano político, quer
económico. Reúne no presente volume, a par de textos
inéditos, discursos, intervenções e ensaios elaborados na sua
multifacetada condição de dirigente partidário, deputado e
autarca.
O Autor realça assim a importância de aprofundar a
discussão sobre as relações estratégicas internacionais de
Cabo Verde, no âmbito do seu desenvolvimento e em matérias
como

as

de

defesa

e

segurança,

bem

como

as

da

implementação dos Objectivos do Milénio da ONU no tocante à
redução da pobreza, sublinhando que o debate e o confronto
de ideias constitui uma responsabilidade colectiva e um acto
de Cidadania.
Relembrando a importância geo-estratégica de CaboVerde como factor de desenvolvimento, se transformada em
vantagem competitiva, discorre sobre a busca de parcerias
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privilegiadas com a União Europeia e a cooperação com a
OTAN, discutindo o papel de Cabo Verde como gateway para
África. Em simultâneo, alerta para a premência de se
questionarem as

políticas

públicas de

desenvolvimento

económico a longo prazo, com o objectivo de atingirem
consensos, que se lhe afiguram necessários. E, reconhecendo
embora o saudável ambiente de vivência democrática que se
tem vivido em Cabo Verde, não deixa corajosamente de
chamar a atenção para a necessidade de se incrementar e
reforçar a capacidade de diálogo entre os principais actores
do sistema político.
Político interveniente e líder partidário, Felisberto Vieira
incluiu também no presente volume algumas das suas
intervenções como líder parlamentar do PAICV, no período de
1997-2000.
O Poder Local merece-lhe particular atenção, não fosse
ele actualmente Presidente da Câmara Municipal da Praia. No
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presente volume inclui textos onde se debate o reforço da
capacidade executiva do Poder Local, a transferência de
competências

e

recursos,

as

actividades

empresariais

municipais, as parcerias para o desenvolvimento entre
autarquias, Governo, empresas privadas e ONG’s e a
necessidade do aprofundamento do inter municipalismo e da
cooperação internacional. Estrénuo defensor da democracia
directa nos municípios, o Autor teoriza com muita vivacidade
e

substância

sobre

a

implementação

de

assembleias

consultivas de cidadãos, ouvidorias municipais, o Provedor
do Munícipe e o orçamento participativo.
Paladino convicto

da cooperação entre autarquias

geminadas e da cooperação descentralizada entre municípios,
enquanto instrumento privilegiado de cooperação autárquica
- como pude testemunhar aquando da minha última visita a
Cabo Verde e ao Município da Praia, em 2004 - o Autor
chama a atenção para a relevância do Poder Local com vista
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ao

desenvolvimento

da

Cabo

Verde

e

do

inestimável

contributo das Autarquias em prol das populações, suprindo
carências, requalificando bairros degradados e promovendo
políticas de apoio no âmbito da educação.
Com trabalhos publicados sobre a problemática da
educação e formação da juventude, o desemprego de jovens e
a formação profissional, o trabalho infantil e as crianças
abandonadas, a temática da Juventude em geral merece-lhe
igualmente

particular

atenção,

quer

enquanto

líder

partidário, quer como autarca, como se poderá constatar
pelos textos que integram o capítulo IV sob a epígrafe –
Juventude: o Devir de Cabo Verde.
Nele, o Autor desenvolve o seu pensamento sobre a
actividade a desenvolver pelos Municípios no âmbito do
ensino e da educação, da exclusão social e do ensino préescolar.
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A

Cooperação

Internacional

e

o

Desenvolvimento

também é abordada com textos, designadamente, sobre as
Relações de Portugal - Cabo Verde e a cooperação no campo
de áreas como a Educação e do Desporto.
No capítulo VI, Felisberto Vieira discorre sobre o seu
Partido – o PAICV, inserido num determinado contexto
histórico, com reflexões sobre a modernização do Partido, a
sua abertura à Sociedade e um forte apelo á Juventude.
A finalizar, o Autor oferece-nos a síntese do seu
pensamento sobre o processo de transição democrática em
Cabo Verde, que classifica, e bem, de paradigmático. Quanto
à sobre a forma de ultrapassar aquilo que denomina de
algumas fragilidades ainda existentes, designadamente no
sistema eleitoral, pugna por uma reforma que traduza a
pluralidade estruturante da sociedade cabo-verdiana, dando
mais voz às minorias.
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Em síntese diríamos que se trata, na verdade, de um
valioso

e

lúcido

testemunho

alicerçado

em

anos

de

intervenção política e de actuação no terreno.
O Dr. Felisberto Vieira, com o seu olhar arguto de
sociólogo e com a rica experiência do político, propõe-nos
assim um interessante e estimulante debate sobre Cabo
Verde e os desafios do futuro, do ponto de vista político,
económico e social. Num Mundo complexo e de economia
global recomendo vivamente a leitura deste livro a todos os
que se interessam por Cabo Verde e o seu destino. É o meu
caso, como se sabe.
Lisboa, Maio de 2007
Jorge Sampaio
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