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Jacqueline Pereira, actual directora do Programa 
Nacional de Luta contra a Sida, é a nova directora 
geral da Saúde, substituindo assim Carlos Brito, que 
pediu demissão do cargo há cerca de um mês. Pereira 
aguarda apenas que a sua nomeação seja publicada 
no Boletim O cial para assumir o cargo que lhe foi 
con ado pelo ministro da Saúde, Basílio Ramos.

Aquela médica, que desde 2002 dirige o Pro-
grama Nacional de Luta contra a Sida, deve tomar 
posse na próxima segunda-feira, considerando 

que a nomeação seja publicado no BO até esta 
sexta-feira.

Ao que este jornal apurou, Jacqueline Pereira 
deve acumular, nestes primeiros tempos, ambas as 
funções de directora geral de Saúde e a de direc-
tora do Programa Nacional de Luta contra a Sida, 
afecto, também, ao Ministério da Saúde. Tida como 
discreta e empenhada, Jacqueline Pereira é médica 
das Forças Armadas (estudou em Cuba, com bolsa 
das FA), mas começou a trabalhar no Hospital 

Agostinho Neto, sendo depois transferida para a 
Pediatria do mesmo hospital.

De recordar que há mais de um mês que a Direcção-
Geral da Saúde estava sem director, devido à demissão 
do médico Carlos Brito. Este pediu a renúncia do 
cargo por, supostamente, ter sido ultrapassado pelo 
Ministério da tutela no processo de aprovação do Plano 
Nacional de Saúde. Brito não terá sido consultado 
para a validação do documento, pelo que o PNS foi 
aprovado sem o seu aval.

Jacqueline Pereira na Direcção-Geral da Saúde

As eleições realizadas em Abril 
deste ano na Ordem dos Advogados 
de Cabo Verde (OACV) continuam a 
dar que falar. O Supremo Tribunal de 
Justiça, funcionando como Tribunal 
Constitucional (TC), acaba por con-
cluir no seu Acórdão nº 11/06 que essa 
instância não deve tomar conhecimen-
to do recurso interposto pela lista V, 
encabeçada por Vieira Lopes, que 
pediu a nulidade dos resultados das 
referidas eleições por irregularidades 
que considerou “graves”.

Os juízes do STJ, baseando-se na 
fundamentação técnica da relatora 
Maria de Fátima Coronel, decidiram, 
por unanimidade, que “o Tribunal 
Constitucional não deve tomar 
conhecimento do recurso (da can-

didatura derrotada) por manifesta 
incompetência”. É que, conforme 
eles, tal matéria é da competência 
dos tribunais administrativos da 
primeira instância.

O acórdão do STJ fundamenta 
que, segundo a legislação em vigor, 
compete especi camente ao TC a 
jurisdição em matéria de eleições e 
de organização político-partidária. 
“E a lei da organização e processo 
do Tribunal Constitucional, no seu 
artigo 14º, no que respeita à com-
petência relativa a processos elei-
torais, em momento algum submete 
a apreciação das eleições para os 
órgãos pro ssionais à jurisdição do 
TC, pois que este tem competência 
para julgar os recursos de conten-

cioso eleitoral relativamente às 
eleições realizadas nos termos do 
Código Eleitoral, sendo certo que as 
eleições para os órgãos das ordens 
pro ssionais são realizadas nos ter-
mos dos respectivos estatutos. Certo 
é também que nenhuma outra lei 
atribui ao Tribunal Constitucional 
competência para julgar a regula-
ridade e validade das eleições para 
os órgãos da OACV ou de qualquer 
outra ordem pro ssional”.

Vieira Lopes, o cabeça da lista 
recorrente, insurge-se contra esta 
decisão do Supremo Tribunal, e tam-
bém contra um facto que considera 
desabonatório para a justiça cabo-
verdiana, “é estranho, e até desabona 
a Justiça cabo-verdiana, que, sem 

que a decisão do STJ seja noti cada 
à lista recorrente, a mesma esteja já 
ventilada e no domínio do comentário 
por terceiros”, critica o candidato 
derrotado, que promete reagir em mo-
mento e instância próprios ao acórdão 
do referido tribunal.

Arnaldo Silva, o bastonário da 
OACV eleito, recusa-se, por seu 
turno, a comentar a decisão do Su-
premo Tribunal. “Não fomos ouvidos 
e noti cados sobre a matéria e nem 
foi a nossa lista que interpôs recurso 
junto do Supremo Tribunal da Justiça. 
Não comentamos, por isso, a decisão 
deste órgão”, justi ca o presidente 
da Ordem dos Advogados de Cabo 
Verde. 

Alírio Dias de Pina

Eleições na Ordem dos Advogados

Supremo Tribunal não toma
conhecimento do recurso da lista V

O Supremo Tribunal de Justiça não to-
mou conhecimento do mérito do recurso 

interposto pela lista V, que pediu a nuli-
dade das eleições realizadas este ano na 

Ordem dos Advogados de Cabo Verde. 
No seu acórdão, o STJ opta por “não 
tomar conhecimento do recurso por 

manifesta incompetência. Competência 
que se encontra  xada por lei e atribuída 
aos tribunais administrativos de primeira 
instância”. Vieira Lopes, o candidato que 

encabeça a lista recorrente, diz estra-
nhar o facto de o acórdão do STJ ser já 
do domínio público, sem que a sua lista 
tenha sido noti cada de tal decisão. Já 

Arnaldo Silva, candidato cuja eleição foi 
objecto da referida contestação pela lista 
V, junto do STJ, escusa-se, por ora, a co-
mentar o acórdão daquele órgão máximo 

da justiça cabo-verdiana.
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Humberto Bettencourt é, desde o início deste 
mês, governador do Distrito 9100 do Rotary 
Internacional, que cobre 14 dos 15 membros 
da Cedeao englobando 91 clubes nos diferentes 
países. A assumpção da che a do Distrito por 
parte de Bettencourt resulta da sua eleição pelo 
Rotary Internacional, sendo que a sua posse 
acontece este sábado, 8, durante um jantar no 
hotel Praia Mar.

Com essa eleição, que é anual, Bettencourt 
 ca à frente dos destinos do Rotary Internacional  
para a África Ocidental até 2007. A sua eleição é 
vista como um reconhecimento ao trabalho que o 
Rotary vem desenvolvendo em Cabo Verde onde, 
em pouco mais de uma década, conseguiu criar 
três clubes, dois na Praia e um no Mindelo.

Entretanto, mais do que multiplicar clubes, 
a acção do Rotary em Cabo Verde é visível em 
várias áreas, com destaque para a saúde. Sinal 
disto é o  nanciamento de grande parte do 

Banco de Sangue do Hospital Agostinho Neto, 
a oferta de cadeiras de rodas e canadianas para 
de cientes, a distribuição de material hospitalar, 
entre outros.

O Rotary também está na educação, sendo 
uma das suas acções mais visíveis o Lar da Ter-
ra Branca. A funcionar desde 1994, este espaço 
é uma das primeiras grandes iniciativas dessa 
organização em Cabo Verde, e já bene ciou de-
zenas de jovens que, de outra forma, não teriam 
como estudar.

Com a eleição de Humberto Bettencourt,  
Cabo Verde torna-se, por um ano, a capital do 
Rotary na África Ocidental, um dos 529 distritos 
existentes no mundo. Tendo como lema “dar de si 
antes de pensar em si”, a acção do Rotary tem-se 
destacado, a nível internacional, quanto mais não 
seja porque o seu Programa Polio Plus já garantiu, 
desde 1985, a vacinação contra poliomielite a 
mais de dois mil milhões de crianças.

Bettencourt é governador
do Rotary na África Ocidental

Um mês depois do seu início, o julga-
mento de Zifa, Giboli e Baygon entra na 
recta final. Na semana passada, a equipa 
de advogados de defesa dos três réus e 
o Ministério Público apresentaram ao 
tribunal as suas alegações finais deste 
julgamento que muito atraiu a atenção 
da população praiense. Da sua parte, 
a acusação, depois de ouvir quase 30 
testemunhas, chegou à conclusão de que 
os assassínios de Hermínio Almeida e do 
taxista Carlos Alberto Teixeira (Tulá) fo-
ram planeados por Zifa, Giboli e Baygon, 
mas executados pelo primeiro. 

Para enriquecer a sua alegação, o MP 
trouxe ao tribunal o depoimento escrito 
de uma testemunha que não pôde estar 
presente no tribunal – vive agora na Itália. 
Ela a rma no texto que viu alguém disparar 
contra Hermínio, mas que não sabe quem 
era. “O autor dos disparos encontrava-se, 
momentos antes do assassinato, encostado 

a uma parede à espera de Zifa, que estava a 
conversar comigo, a alguns passos do local 
do crime”, conta a testemunha, acrescentan-
do que, depois dos tiros, o rapaz dirigiu-se 
a um táxi, que estava à sua espera, e con-
tornou o prédio. “Na volta, vi o Zifa dentro 
do táxi, na companhia de duas pessoas e 
do taxista”, relata a declarante. 

Com mais esta revelação, o MP julgou-
se na obrigação de pedir a condenação 
dos três arguidos por crimes de homicídio 
voluntário premeditado, pois acredita que 
as provas apresentadas são su cientes para 
a condenação dos réus. Mas a defesa não 
pensa assim. Os advogados de Zifa, Giboli 
e Baygon consideraram inconsistentes os 
elementos apresentados pelo Ministério 
Público.

Para a advogada Maria Antónia Cruz, 
defensora de Baygon, de todas as teste-
munhas ouvidas durante o julgamento, 
nenhuma con rmou a participação dos 

três arguidos nos crimes. “Apenas uma 
declaração apresenta indício de que 
Zifa estaria envolvido no assassinato de 
Hermínio”, diz a advogada, referindo-se 
ao depoimento escrito enviado pela teste-
munha acima mencionada, através de um 
texto que a causídica considera uma prova 
infundada. “Não con rma que os três são 
os atiradores. E depois não pudemos ouvir 
oralmente a pessoa para poder confron-
tá-la”, diz, acrescentando, quanto a esse 
depoimento, que “algumas coisas não estão 
bem explicadas”.

Por exemplo, diz Maria Antónia Cruz, 
“penso que não está muito claro este 
depoimento. A testemunha diz que não 
conseguiu tirar a chapa de matrícula do 
táxi porque este estava em alta velocidade, 
mas mesmo assim conseguiu identi car o 
Zifa! Esta prova não convence a defesa. 
É preciso analisar bem esta declaração, 
porque não podemos condenar ninguém 

sem provas”.
No que toca à morte do taxista Tulá, 

nenhuma das testemunhas con rmou as 
acusações. Já a tentativa de homicídio con-
tra Tchitcho, de que Zifa é acusado, tomou 
um outro rumo. Por Baygon ter assumido 
os disparos para o ar, a sua defesa achou 
pertinente não levar o caso para a frente, 
pelo que a acusação fez um requerimento 
para extrair a cópia da sua declaração, e 
instaurar um novo processo, este por porte 
de arma de guerra.

Caso condenados, os três arguidos 
podem incorrer numa pena de 10 a 25 
anos de cadeia, já que o MP considera 
estar-se perante crimes agravados. A 
sentença está marcada para o dia 26 
deste mês. De salientar que durante o 
seu depoimento Zifa, principal suspeito, 
negou qualquer envolvimento nos crimes, 
enquanto Giboli preferiu negar-se a prestar 
quaisquer declarações.

JULGAMENTO DE ZIFA, GIBOLI E BAYGON

Defesa pede absolvição
A defesa de Zeferino Gomes (Zifa), Gilson de Pina (Giboli) e Nilton Barbosa (Baygon) pede a absolvi-
ção dos três réus, por considerar que não há provas su cientes para a sua condenação. Zifa, Giboli e 
Baygon são acusados de dois crimes de homicídio agravado e uma tentativa de assassinato, inciden-

tes ocorridos no início do ano passado. A sentença está marcada para o dia 26 de Julho.
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Nesta ocasião, Cabo Verde celebra o seu 

31º aniversário da Independência Nacional…., 
…  com sol, suor, verde e o mar, estes foram 
anos de dor e de esperança, na certeza de que 
esta é a nossa Terra amada!!! 

Plagiando o nosso anterior e autêntico 
hino nacional, bem que poderia continuar 
esta crónica nesse tom de reconhecimento 
aos obreiros da liberdade da Pátria. Todavia, 
sem minimizar o respeito e o louvor que 
a Nação deve render aos heróis nacionais, 
cumpre dizer que nem só do passado de luta 
de libertação vive um país, pois que também 
será necessário garantir um presente tranquilo e 
um futuro auspicioso para as gerações futuras. 
Com efeito, se nos terríveis anos 60/70 era 
necessário sacri car a juventude ou oferecer 
a própria vida para a Liberdade da Pátria, 
nos dias de hoje, provavelmente, o “ser-se 
patriota” deve consubstanciar-se em outros 
actos, seguramente não tão heróicos, porém, 
mesmo assim, que exigem alguma coragem 
moral, política e até coragem física. 

Nesse quadro, não hesito em considerar 
como sendo actos de puro patriotismo toda 
a generosidade daquelas mulheres e homens 
que aguentaram este País de 1975 a 1990, 
gerindo misérias, transformando pedras 
em pão e suor em água, alfabetizando 
esfomeados, rasgando montanhas em 
busca de caminhos, desa ando a erosão 
com incríveis socalcos, en m, bailando na 
pobreza destas dez ilhas perdidas no  m de 
todas as estiagens.

De igual modo, reputo de grande patriotismo 
o voluntarismo daqueles jovens audazes que 
arriscaram embarcar na onda da abertura política 
de 1990/91, inventando um MpD promissor, 
pese embora os posteriores desregramentos e 
a medonha fogueira de trafulhice em que esse 
partido se transformou.

Não menos patriótico foi esse “Resgatar 
da Ética Por Amor à Terra” protagonizado 
por este PAICV-Renovado, depois de 2001, 
graças ao qual conseguimos encontrar 
algum equilíbrio político, social e até macro-
económico.

Numa outra perspectiva, também classi co 
de altamente patriótico a acção de um conjunto de 
empresários nacionais que, no meio de inúmeras 
di culdades, têm tentado inventar as bases para 
uma economia privada de modo a proporcionar 
mais emprego, mais riqueza e mais impostos ao 
País. Por outro lado, não será menor o contributo 
que o jornal “A SEMANA” e os programas 
radiofónicos “Noite Ilustrada” e “Quarta à Noite” 
têm dado para o aprofundamento da verdadeira 
democracia em Cabo Verde. Certamente que 
muitos outros exemplos de patriotismo poderiam 
ser invocados, porém será igualmente oportuno 
apontar um dos maiores actos antipatrióticos 
que actualmente se vêm praticando neste nosso 
torrão natal.

Indubitavelmente, constitui crime de 
lesa-pátria e, por conseguinte, antipatriótico, 

a forma como a  Justiça (Não) vem sendo 
praticada no nosso País. Todavia, mais grave 
do que a péssima actuação das instituições 
judiciais será a forma quase obscena como os 
políticos têm omitido/actuado nessa matéria. 
Tanto os políticos do MpD como os do PAICV. 
Mas, a mim, parece-me que a culpa maior será 
a do PAICV Senão vejamos:

Ora, se nos dois primeiros anos do mandato 
do PAICV ainda se podia admitir que o Governo 
estivesse em fase de estudo e aprendizagem, 
a partir do terceiro ano de mandato tornou-se 
incrível a omissão do Governo, não tomando 
nenhuma medida de fundo no sector da justiça. 
No entanto, como o País estava entalado entre 
muitas urgências, fomos conduzidos para a 
solução de outras questões prementes, pelo 
que, no sector da justiça,  cou-se apenas 
por algumas ideias muito vagas, um “estudo 
sobre o estado da justiça” e nada mais para 
além de alguma legislação. Isso, é claro, 
sem contar com a disponibilidade de alguns 
meios meramente instrumentais. Todavia, a 
morosidade processual continuou na mesma 
ou agravou-se ainda mais, ainda continuaram 
a subsistir decisões judiciais absolutamente 
macacas, elaboradas com base em tendenciosos 
e perversos raciocínios pseudo-jurídicos. 
Alguns Magistrados continuaram tão abusados 
que levam três anos para proferirem um 
despacho de somente seis letras (CITE-SE) 
e mesmo que levassem quatro ou cinco 
anos nessa malandrice não seriam nunca 
responsabilizados perante nada nem ninguém. 
Dizem que os Tribunais são independentes, 
pelo que são irresponsáveis e não devem 
satisfação a ninguém.

Face a essa situação, começa a ha-
ver muito-boa-gente a perder a paciência, 
uma vez que resulta evidente que, no sec-
tor da justiça, este Governo nunca mais 
começa a governar e, ostensivamente, foge 
a soluções de ruptura com o “status quo”. 
A título exempli cativo, confesso que 
a ige-me ouvir alguns políticos dizerem 
que já há boas ideias para resolver a situa-
ção da justiça, mas agora o que é preciso 
é “consensualização” dessas ideias. Na 
verdade, essa necessidade que o PAICV 
sente de “Consensualizar” até ao último 
grau tudo o que se relaciona com a justiça 
é reveladora de absoluta falta de vontade 
política em agir, pois que, noutras circun-
stâncias politicamente mais delicadas, não 
foi preciso tanta “Consensualização” para 
se tomar medidas, como foi no caso da ex-
pulsão das alunas grávidas dos liceus, ou 
como nos casos da execução  scal até de 
empresas em relação às quais o próprio 
Estado se encontrava em dívida, ou ainda 
como está sendo os casos de expropriação 
de propriedades privadas localizadas den-
tro das criadas ZDTI`s. Convinha referir 
que, pessoalmente, estou absolutamente a 
favor dessas medidas, só não entendo por 

que não se adopta a mesma atitude pró-ac-
tiva em relação a Justiça.

Assim, esse modo frouxo de actuar por 
parte do Governo, escondendo-se por detrás 
de uma necessidade de “Consensualização 
prévia” a gura-se-me mais um subterfúgio para 
ganhar-tempo-para-não-se-fazer-nada do que um 
agir prudente de quem verdadeiramente quer 
prover justiça para o povo. É claro que, ao lado 
do Governo, o silêncio sepulcral que os nossos 
queridos deputados da Nação têm feito sobre 
essa matéria é de modo a aumentar os nossos 
temores, na medida em que tudo deixa entender 
que todos estarão de algum modo interessados 
em manter este estado de coisas. Por outro lado, 
ainda será mais perturbadora a forma distante 
como a Presidência da República tem vindo a 
“deixar as coisas andar”, sem se dar ao trabalho 
de convocar os partidos para uma auscultação 
a respeito, sem emitir uma mensagem à Nação, 
sem nada de relevante para além da Presidencial 
bonomia de costume. 

No que se refere ao MpD, nem valerá 
a pena alongar nos comentários por ser 
tão evidente a sua postura bloqueadora em 
relação a tudo o que lhe cheira a mudança 
ou melhoria na justiça. Mas isso de 
partidos de oposição bloquear as políticas 
do Governo constitui uma das vicissitudes 
dos sistemas democráticos, pelo que caberá 
ao partido maioritário arranjar engenho e 
arte para contornar essa força de bloqueio. 
Infelizmente, parece que, nessa matéria, o 
PAICV não possui nenhum interesse em 
confrontar o MpD, nem estará lá muito 
interessado em introduzir melhorias de fundo 
no sistema judicial, pese embora a gritante 
necessidade pública nesse sentido.

Pelo exposto, como já dizia Miguel Sousa 
Tavares, o coitado do cidadão deverá perguntar, 
com toda a legitimidade, de que lhe serve os 
Tribunais, a Presidência da República, os 
Deputados Nacionais, o Governo e a Oposição 
se não tem nenhuma instituição que lhe resolva 
um eventual litígio em tempo útil. De que serve 
ao cidadão pagar os impostos em troca de 
serviços públicos, de que lhe serve dizerem-lhe 
que vive num Estado de Direito Democrático 
se não pode defender o seu direito perante um 
Tribunal credível e célere …, … En m, de 
que lhe serve todos esses lindos palavreados, 
que falta lhe faz a independência dos tribunais 
se quando precisa do Estado e da Justiça só 
encontra inércia, desprezo para com os seus 
direitos e irresponsabilidade.

Sendo assim, na actual conjuntura e na 
comemoração do 31º aniversário da Independência 
Nacional, mais do que construir mais meia dúzia 
de aeroportos internacionais ou de aumentar 
o número de hotéis, “ser-se Patriota” é ter a 
coragem de prover, urgentemente, Justiça para 
o Povo. Uma justiça que seja célere e credível. 
A bem da Nação!!!

Murdeira, madrugada de 05 de Julho de 2006.

AMADEU FORTES OLIVEIRA INDEPENDÊNCIA,  PATRIOTISMO 
E  DENEGAÇÃO  DA  JUSTIÇA

“Touxemos a esta gente uma aparência do aparato judicial e convencemo-nos que lhes trouxemos a Justiça”   
Germano Almeida
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BANCO DE CABO VERDE

     (www.bcv.cv)

TAXAS DE CÂMBIO DO DIA 04-07-2006
País Moeda Unid. Compra Venda

CANADA CAD 1 77.515 77.656
SUICA CHF 100 7,028.511 7,041.287
DINAMARCA DKK 100 1,476.798 1,479.487
EUROPA EUR 1 110.265 110.265
INGLATERRA GBP 1 158.892 159.195
JAPAO JPY 100 75.121 75.248
NORUEGA NOK 100 1,380.422 1,383.112
SUECIA SEK 100 1,194.958 1,197.815
ESTADOS UNIDOS AMERICA USD 1 86.111 86.313
SENEGAL XOF 100 16.810 16.810
AFRICA DO SUL ZAR 1 12.038 12.240

TAXAS DE JURO
Data Tipo Taxa (%)

31-05-1999
26-02-2005
05-09-2003

O ciais

Redesconto
Cedência de Liquidez
Absorção de Liquidez

8.50
7.50
1.00

03-07-2006 Mercado Monetário Interbancário 1) 6.00
29-06-2006 Taxa Base Anual 2) 2.41

Títulos da Dívida Pública
29-06-2006 Bilhetes de Tesouro - 364 dias 2.99
29-06-2006 Obrigações de Tesouro - 8 anos 5.31

1. A taxa do Mercado Monetário Interbancário (MMI) é uma taxa média ponderada de oferta de fundos entre as instituições participantes no MMI.
2. A Taxa Base Anual (TBA) é uma taxa indexante para aplicações sem risco, criada para servir de referência à procura e oferta de fundos. É uma taxa anual nominal, convertível semestral-
mente, equivalente à taxa anual média efectiva das 20 últimas colocações de Bilhetes do Tesouro (BT’s), de qualquer prazo, ponderadas pelos respectivos montantes. 
        O período de referência é o imediatamente a seguir a cada nova emissão.

Há mais de um mês que as 
emissões da RTP chegam à Praia com 
as imagens e o som completamente 
deturpados. Um “ruído” audiovisual 
que se deve a uma avaria no emissor 
de Achada Santo António, que cobre 
todo o concelho da Praia e que, 
curiosamente, foi instalado há pouco 
mais de dois meses. 

De acordo com a delegada daquela 
estação televisiva portuguesa, dada 
a gravidade do dano é necessário 
importar um novo emissor. O que, 
segundo Isabel Silva Costa, implica 
um certo compasso de espera, já que 
este equipamento não é fabricado em 
Portugal. Daí, acrescenta a jornalista, 
não haver previsão para a retoma 
normal das emissões da RTP. 

Em apenas três dias a TACV viu-se 
sem os seus dois Boeings. No sábado 
passado, o 757 ‘Emigranti’ foi obriga-
do a fazer uma aterragem forçada nas 
Canárias, quando fazia o percurso Sal/
Malpenza. Esta segunda-feira, o 757 
B.Leza ia a Bérgamo quando, em pleno 
voo, o comandante detectou uma avaria 
e teve que desviar o aparelho também 
para aquele arquipélago espanhol.

O ‘B.Léza’, entretanto, conseguiu 
recuperar-se no dia seguinte e retomou 
normalmente os voos para a Europa. O 
que não acontece com o ‘Emigranti’, que 
continua imobilizado no aeroporto de Las 
Palmas, devido a uma grave avaria num 
dos motores (marca Pratt&Whitney). Ao 
que A Semana apurou, o dano é tal que 
os técnicos da companhia cabo-verdiana 
defendem a substituição do motor na 
sua totalidade.

Neste momento, atestam fontes 
deste jornal, o Conselho de Adminis-
tração da TACV já terá dado o aval 
para a troca de motor, que, em prin-

cípio, deverá ser alugado a uma outra 
companhia. As mesmas fontes prevêem 
que “do transporte do motor até à sua 
colocação no lugar serão necessários 
muitos dias, pelo que o ‘Emigranti’ 
deve permanecer nas Canárias por 
mais algum tempo”.

Este cenário complica ainda 
mais as contas já bastante baralha-
das da TACV, devido aos custos que 
a paragem do Boeing acarreta, tanto 
na manutenção do aparelho, com 
estadia da respectiva equipa técnica 
nas Canárias, quanto no afretamento 
de companhias estrangeiras para 
assegurar os voos internacionais são 
substanciais. Embora os gestores da 
companhia se recusem a falar sobre 
este assunto, A Semana sabe que a 
empresa cabo-verdiana de transpor-
tes aéreos – que está no vermelho 
pelo menos desde o ano passado – já 
gastou, só nestes dias, milhares de 
dólares no aluguer do serviço a ou-
tros operadores, para poder honrar 

os seus compromissos.
Segundo as mesmas fontes, a 

TACV está pagando à EuroAtlan-
ticAirlines, companhia que vem 
garantindo parte das ligações para 
a Europa, cerca de 6 mil dólares 
por cada hora de voo. Ou seja, só 
para a ligação Praia-Lisboa-Praia a 
companhia nacional desembolsa 42 
mil dólares.

Mas o maior problema veri ca-se 
nos voos para os Estados Unidos, já 
que o único aparelho da TACV com 
licença Etops – certi cado para voos 
transatlânticos, que permite a uma 
empresa voar com avião e tripulação 
próprios – é o Boeing 757 ‘Emigranti’, 
que está imobilizado nas Canárias. 
Sendo assim, todos os voos da Praia 
com destino a Boston estão a ser feitos 
por companhias estrangeiras fretadas 
pela TACV para o efeito, num percurso 
(Praia-Boston-Praia) que vai custar à 
transportadora nacional cerca de 84 
mil dólares.

Prejuízo de milhares de contos para a companhia

Boeing da TACV imobilizado nas Canárias

O Boeing 757 ‘Emigranti’ da TACV está imobilizado desde sábado passado em Las 
Palmas, Canárias, para onde se desviou para uma aterragem de emergência após 
uma avaria num dos motores, que vai agora ser substituído. Um problema que vem 
aumentar ainda mais os prejuízos da transportadora aérea cabo-verdiana que se 
vê obrigada a pagar milhares de dólares a companhias estrangeiras para garantir 
os seus voos internacionais, sobretudo para os EUA.

Emissor 
avaria e 
deixa Praia 
sem RTP



6
S

ex
ta

-f
ei

ra
, 0

7 
de

 J
ul

ho
 d

e 
20

06

Co
rr

ei
o 

da
s 

ilh
as

O
P

I
N

I
Ã

O
As sociedades humanas, desde as mais 

rústicas até às mais so sticadas, jamais re-
nunciaram a confrontações violentas e rui-
nosas, para defender os recursos ambientais 
em que assentam a sua sobrevivência e o seu 
desenvolvimento. Dentre esses recursos, 
merecem particular destaque os patrimónios 
culturais, as matérias-primas, as fontes de 
energia, a terra, as zonas ribeirinhas e os 
pontos críticos das rotas transoceânicas.

Em contraste com as “Boas Novas” de 
todos os profetas, a guerra surge sempre 
como uma constante da história da humani-
dade, e a paz a rma-se como a ausência de 
guerra ou, na mais alcandorada e idealista 
das perspectivas do homem, “um voo de 
ave condenada à reptilidade”. É forçoso, 
por isso, constatar que os tempos mudam, 
mudam as estratégias e as armas mas nunca 
mudam os imperativos da defesa e da segu-
rança das nações.

Apesar de todas as contribuições civi-
lizacionais – cientí cas, económicas e tec-
nológicas  – que estão na origem da Glo-
balização, os con itos armados continuam 
a girar em torno do controlo dos recursos 
ambientais e a pressão sobre eles exercida 
pelas sociedades modernas.

Existem, na nossa sub-região africana, 
potencialidades reais de con itos que não 
podemos subestimar. Tais potencialidades 
reúnem hoje, mesmo à vista desarmada, 
todas as virtualidades genéticas das crises 
ambientais acima a oradas. Trata-se de uma 
constatação que nos interpela e nos intima a 
relegar para segundo plano as especulações 
 losó cas, abstractas, sobre a Guerra e a 
Paz para nos ocuparmos das questões técni-
cas e institucionais, directamente relaciona-
das com a defesa e a segurança, no domínio 
do Estado, como ordenamento político, con-
creto e real.

Aceitemos, pois, como um dado real, que 
os riscos de con itos na nossa sub-região af-
ricana resultam directamente da pressão ex-
ercida sobre o meio ambiente; e constatemos, 
como uma forma mitigada de conforto espiri-
tual, que a utilização de armas nucleares, no 
período pós-Guerra Fria, é uma possibilidade 
cada vez mais remota. Porém, esta constata-
ção e aquela aceitação, que se situam ambas 
no domínio de projecções conjecturais, não 
nos autorizam a eliminar, a priori, os perigos 
de utilização de armas de destruição maciça, 
em con itos de menor  escala, capazes, no en-
tanto, de atingir proporções alarmantes, face 
ao crescimento acelerado das populações e a 
sua concentração desordenada e anárquica em 
zonas peri-urbanas.

Neste cenário – o mais provável numa 
hipotética antecipação de con itos armados 
na nossa sub-região  –, a pressão sobre o 
Meio Ambiente ocupa lugar cimeiro na lista 
das probabilidades, a um tempo como causa 

e efeito de tensões políticas e confrontações 
militares. Há muito que vêm chegando até 
nós iniludíveis sinais premonitores de um tal 
cenário. A pobreza como factor de degrada-
ção ambiental e a degradação ambiental 
como factor de pobreza transformaram-se 
já num círculo vicioso, numa teia de causas 
e efeitos que envolve a esmagadora maioria 
dos países da nossa sub-região. Desarmados 
tanto do ponto de vista económico como no 
domínio tecnológico, os dirigentes políti-
cos embarcam numa visão míope da con-
quista da prosperidade, que pensam poder 
atingir através de valores tradicionais e de 
um discurso político-partidário centrado na 
vitimização do colonizado pelo colonizador. 
Está-se, quase sempre, perante um acto de 
carácter demagógico, que em décadas de In-
dependência só contribuiu para mergulhar as 
populações numa queda em aspiral. Por via 

desse processo acelerado de empobrecimento, 
as pressões ambientais já não são contidas em 
espaços regionais ou nacionais. Muito pelo 
contrário, ultrapassam as fronteiras e trans-
formam-se, cada vez mais, em questões con-
 ituais, de ordem internacional, com efeitos e 
repercussões globais. Os pobres são obrigados 
a sobre-utilizar os seus recursos ambientais 
para sobreviver no dia-para-dia. Dessa utiliza-
ção resulta o empobrecimento do seu meio 
ambiente, que ameaça a pobreza do utilizador, 
fazendo com que a sua sobrevivência se torne 
cada vez mais crítica e insuportável. Esse 
processo de utilização desmedida dos solos, 
para produção de bens de consumo, leva ao 
empobrecimento generalizado e à deserti ca-
ção dos solos, empurrando, em consequência, 
milhões de camponeses para as periferias das 
grandes cidades, de onde os imperativos da so-
brevivência acabam por os lançar na aventura 
transfronteiriça ou transoceânica.

É no viveiro de desespero das grandes 
cidades que encontramos as causas visíveis 
e imediatas do fenómeno “clandestino”, ao 
qual insistimos em fechar os olhos e em 

aplicar medidas repressivas, que só podem 
agravar, a diferentes níveis e em diferentes 
perspectivas, uma situação que encerra to-
dos os fermentos de uma tragédia regional, 
senão mesmo continental.

Daí que a noção de Segurança como 
entendida tradicionalmente, isto é, em re-
sposta a ameaças político-militares contra 
a soberania nacional, deva ser ampli cada 
para abarcar crescentes pressões ambien-
tais, aos níveis local, nacional, regional e 
global. Esta nova concepção de Segurança 
deve ter, porém, como ossatura subjacente, 
o pressuposto de que não existe nenhuma 
solução militar para a “insegurança ambien-
tal”. Esse pressuposto é, também, um valor 
ético e moral indispensável à sobrevivência 
da própria civilização.

A partir dos meados do século XX, o Meio 
Ambiente começou, repentinamente, a trans-
formar-se em preocupação universal, perden-
do, dessa forma, a conotação de ingenuidade, 
de coisa remota, que lhe era antes atribuída 
em determinados círculos políticos e cientí -
cos. Não sendo a sua existência separável de 
acções, ambições e necessidades humanas, 
sua defesa deve ser, portanto, feita num quadro 
global de defesa do homem e dos seus valores 
universais.

Às pressões ambientais, geradoras de con-
 itos militares e de  uxos incontroláveis de 
“refugiados”, deve-se associar os con itos 
religiosos intra e entre nações, que exacer-
bam con itos étnicos, os quais, por seu turno, 
arrastam consigo adormecidas questões de 
fronteira, que a grande maioria dos estados 
africanos pretende exorcisar, face à imprevisi-
bilidade das consequências.

A etnicidade em África, em geral, e na 
nossa sub-região, em particular, tem con-
stituído um obstáculo de peso na condução 
do processo de criação e estrati cação da 
Nação. Ela está directamente associada 
aos con itos militares e ao fenómeno do 
“refugiado ambiental” que é, como já assi-
nalámos, causa e consequência da pressão 
sobre o Meio Ambiente. À luz desta reali-
dade, o conceito de “clandestino”  ca cada 
vez mais esbatido e circunscrito aos quad-
ros legais nacionais, enquanto o conceito 
mais apropriado de “refugiado ambiental” 
aguarda legislação internacional especí-
 ca e uma moldura jurídica adequada. Esta 
ausência de legislação é agravada pelas re-
strições próprias aos nacionalismos e pelas 
barreiras arti ciais entre Norte e Sul, in-
dustrializados e sub-desenvolvidos, entre 
Este e Oeste, que persistem, apesar do ab-
alo conceitual que lhes vem sendo causado 
pela Globalização, que traz aos deserdados 
da terra a espinhosa e frustrante ilusão de 
viver idealmente num território sem fron-
teiras. Será que o globalizador se recusa a 
aceitar a Globalização? Será que a Global-

ONÉSIMO SILVEIRA

 CABO VERD

“

É forçoso, por isso, consta-

tar que os tempos mudam, 

mudam as estratégias e as 

armas mas nunca mudam 

os imperativos da defesa e 

da segurança das nações.
”
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“
Os nossos soldados, formados numa 

 loso a de libertação e defesa dos valores 

de identidade e da soberania, e a nossa 

posição geo-estratégica, autorizam-nos 

a avançar de cara levantada para uma vir-

tual parceria com as forças da NATO, no 

quadro da política de procura de ancora-

douros e parcerias, inaugurada e vigoro-

samente defendida pelo actual Governo.

”

ização é estúpida, como estúpida será a 
Economia, numa expressão que ganhou 
dimensões de parábola, na boca de um fa-
moso presidente dos Estados Unidos?

O quadro desestabilizador de mil-
hões de “refugiados ambientais” ganha 
peso acrescido se tivermos em linha de 
conta a ausência de um desenvolvimento 
económico sustentado, que pudesse suavi-
zar as consequências imediatas da pressão 
ambiental nos países subsahelianos. A evi-
dência parece sugerir que os países a u-
entes do Norte se cansaram já de estender 
a sua assistência aos países do Sul, que 
transmitem a impressão de estarem desti-
tuídos de talento e de vontade para criar e 
gerir riquezas. Se a esta espécie de ethos 
detrimental ao desenvolvimento autóno-
mo e à inserção da modernidade no tecido 
social nacional juntarmos a importância 
vital, para o mundo desenvolvido, que re-
side no controlo e salvaguarda das vias de 
acesso às fontes de energia fóssil em Áfri-
ca, compreenderemos a razão do exercício 
da NATO em África e a aceitação do con-
vite do Governo de Cabo Verde para que 
esse exercício fosse executado no nosso 
território nacional.

O quadro geo-político estava já pre-
parado, quando, cerca de três anos atrás, 
o primeiro-ministro Dr. José Maria Neves, 
num rasgo histórico de iniciativa política, 
lançou mãos à obra, com clarividência 
e determinação, tendo obtido, desde a 
primeira hora, o indispensável apoio das 
autoridades portuguesas, em que sobres-
saem o protagonismo e o disponibilidade 
do então ministro da Defesa português, 
Dr. Paulo Portas, como factores decisivos 
para o sucesso que se viria a alcançar.

A formação desse quadro político fa-
vorável da NATO não despontou com a 
queda do Muro de Berlim, como poderia 
sugerir uma informação pouco funda-
mentada, sem substância estratégica. O 
primeiro sinal foi dado em Helsínquia, a 
1 de Agosto de 1975 quando a “Conferên-
cia sobre a Segurança e Cooperação na 
Europa”, estabeleceu que “A Segurança 
na Europa deverá ser considerada no con-
texto mais vasto da segurança mundial”. 
A queda do Muro de Berlim assinala, to-
davia, uma revisão profunda da Estratégia 
da NATO e o alargamento da sua área de 
jurisdição, que passa a envolver novos Es-
tados-membros e a contar com parcerias 
mediterrânicas em que se inclui a nossa 
vizinha Mauritânia. A consagrada fórmula 
Clausewitziana, que faz da guerra a con-
tinuação da política com outros meios, 
põe, a partir da queda do Muro de Berlim, 
o papel da Estratégia no centro da re exão, 
como ponte entre o momento pací co e o 
momento violento da vida política. De téc-

nica ao serviço do interesse militar, a Es-
tratégia é promovida a ciência subsidiária 
das relações internacionais.

Não obstante o alargamento do cor-
redor Euro-Atlântico, para Leste e para 
Sul, é de evidente transparência que às 
doutrinas da NATO, após a II Guerra 
Mundial e o colapso do Império So-
viético, subjazem opções ideológicas e 
juízos de valor de per s claros e de ni-
dos que constituem uma séria advertên-
cia política a qualquer potencial agres-
sor. Os princípios em que assentam hoje 
as doutrinas estratégicas da NATO são 
caracterizados pela sua enorme  uidez 
e requerem exame constante para o seu 
ajustamento ao moderno conceito de de-
fesa de um ordenamento político na era 

da Globalização. A velha equação da ép-
oca da Guerra Fria entre Defesa e Forças 
Armadas perdeu o seu papel tradicional 
de ponto cardeal, passando, por isso, a 
defesa clássica, a constituir, na melhor 
das hipóteses, uma força de dissuasão. 
Por conseguinte, o conceito de defesa de 
um ordenamento político no contexto do 
mundo globalizado tem de forçosamente 
ultrapassar os clássicos conceitos de de-
fesa nacional. Sendo a NATO senhor de 
um poderoso arsenal de investigações 
cientí cas e tecnológicas, cujo desen-
volvimento condiciona o das técnicas 
militares e das doutrinas estratégicas, a 
destrinça de actos políticos de actos es-
tratégicos, no seu seio, torna-se cada vez 
mais impraticável.

Perante este extraordinário parceiro, 
que associou Cabo Verde ao Exercício 
Steadfast Jaguar 2006, para a Força de 
Reacção Rápida, Cabo Verde viu expo-
nencialmente aumentado o seu crédito 
político e valorizado, de facto, a sua 
posição geo-estratégica. É necessário, por 
isso, sublinhar, nesta particular conjuntu-
ra, que a presença da NATO no nosso país, 

não representa um abstracto princípio de 
solidariedade, mas antes uma necessidade 
de defesa dessa Organização, que ganhou 
corpo com a execução do referido Exer-
cício.

Neste momento da História, em que 
as conquistas tecnológicas, sobretudo no 
domínio da informação, impõem a inter-
dependência como padrão de relaciona-
mento entre as nações, Cabo Verde tem 
que aproveitar a presença da NATO para 
receber lições e tirar conclusões. 

As nossas forças armadas deviam 
aproveitar a oportunidade que lhes ofe-
rece a NATO, para aprofundar os seus 
conhecimentos, seguindo de perto o mo-
dus operandi da organização militar mais 
avançada e mais poderosa do Planeta. 

Isso deve ser concebido como impera-
tivo ético e pro ssional, que tenha em 
linha de conta que a falta de uma força 
militar credível é uma incongruência 
estrutural do nosso sistema político, 
em que o Estado de Direito tem como 
um dos seus principais pressupostos o 
recurso à força para garantir a defesa 
do território, das instituições, das pes-
soas e dos seus bens, que dão corpo 
ao nosso ordenamento político. O mo-
mento é, pois, propício, para recon-
hecermos que cuidar da nossa defesa 
sem parcerias externas, é um exercício 
no vazio que não rima com a nossa 
dignidade nacional.

Ainda que isso pareça contra-
ditório, convém,  nalmente, assinalar 
que no domínio especí co da Def-

esa, não precisamos de recorrer a uma 
política de mão estendida. Os nossos 
soldados, formados numa  loso a de 
libertação e defesa dos valores de iden-
tidade e da soberania, e a nossa posição 
geo-estratégica, autorizam-nos a avan-
çar de cara levantada para uma virtual 
parceria com as forças da NATO, no 
quadro da política de procura de ancora-
douros e parcerias, inaugurada e vigoro-
samente defendida pelo actual Governo. 
Uma parceria que não volte em nenhum 
momento as costas aos problemas reais 
provocados pela pressão ambiental na 
nossa sub-região e que tenha como prio-
ridade a defesa dos interesses supremos 
de Cabo Verde. A crescente vulnera-
bilidade de todos os Estados, grandes 
e pequenos, face a ameaças externas, 
tais como o terrorismo internacional, as 
pressões económicas e as manipulações 
de capitais determina, subsidiariamente, 
o dever de nunca renunciarmos a nos 
acautelarmos contra qualquer tipo de 
fenómeno que faça perigar a existência 
e o equilíbrio das nossas instituições.
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A Semana - Terminaram as operações militares da NATO 
e está-se no processo de retirada de tropas e equipamentos. O 
Tenente-Coronel Lindqvist acredita que o Steadfast Jaguar, 
como exercício militar, conseguiu atingir o alvo?

Petter Lindqvist - Certamente. Em primeiro lugar, conse-
guimos provar que somos capazes de nos projectarmos a uma 
distância estratégica; em segundo lugar, provámos que podemos 
sustentar a NRF durante um determinado período e, em terceiro 
lugar, cumprimos todos os objectivos internos do exercício. E, 
talvez este seja o aspecto mais importante, conduzimos o treino de 
tal forma que foi considerado um sucesso pelo público e as auto-
ridades cabo-verdianas, o que constitui motivo de satisfação.

- Este não é o treino conclusivo da NRF. Sabemos que 
haverá outras etapas na Europa. Todavia, acha que a NRF 
vai ser aprovada?

- Digamos que conseguimos provar que somos capazes de nos 
projectarmos e que possuímos uma capacidade expedicionária. 
Haverá certamente a necessidade de prosseguirmos com os treinos, 
há questões que precisam ser melhoradas, aprofundadas. Mas, do 
ponto de vista militar, podemos a rmar que temos um conceito 
que funciona e que só necessita de ser desenvolvido. É preciso 
continuar a treinar, pois isto é como confeccionar um prato. Não 
se faz logo à primeira, é necessário continuar a aprimorá-lo.

- A NRF vai continuar os treinos na Europa. Quando será 
o próximo exercício e em que país? 

- Isso não foi decidido ainda, vai depender de cada rotação. 
Durante este ano, o comandante da Força Conjunta de Brunssum, 
o general Back, será também o comandante da NRF. No seio das 
nações contribuintes da NRF haverá treinos contínuos de menor 
escala. Na próxima rotação poderá haver um exercício de grande 
escala. Mas, pelo facto de ser uma decisão política e de se tratar 
de um treino oneroso, não se tomou qualquer decisão ainda. 
Penso que poderá haver novidades depois da Cimeira de Riga, 
em Novembro deste ano.

- Foram mobilizados equipamentos militares, meios lo-
gísticos, além de milhares de soldados para este treino. Esta 
quantidade de materiais pode ser considerada excepcional 
ou é a normal para os treinos da NATO?

- A quantidade de material que trouxemos para Cabo Verde 
foi aquilo que necessitávamos para o exercício. A quantidade 
necessária para outro treino pode ser completamente diferente. 
E esta é uma das qualidades mais importantes do conceito NRF. 
De uma enorme caixa de ferramentas disponibilizadas pelos 26 
países da NATO, tiramos o necessário para uma projecção da 
força em qualquer lugar. 

- Ou seja, a NRF “molda-se” consoante as situações?
- Uma das particularidades do conceito NRF reside precisa-

mente no facto de a força ser especi camente estruturada em con-
formidade com a operação a ser executada. Dou-lhe um exemplo: 
por se tratar de um exercício, tínhamos pessoas a trabalhar no 
controlo do exercício - a EXCON. Isso nunca aconteceria numa 
operação de combate real. Por isso as pessoas que estiveram no 
hotel Foya Branca não estariam aí, num caso real. Outro aspecto: 
num cenário realístico, teríamos mais tropas em Santo Antão, o 
que implicaria uma maior capacidade marítima de transporte de 
tropas e de equipamentos.

- Que tipo de in uência essa transformação que está em 
curso no seio da NATO, caso da NRF, poderá ter no seu com-
portamento como militar e na sua própria carreira?

- Enquanto militar a trabalhar nas estruturas da NATO, devo 
estar preparado para ir a qualquer lugar onde as autoridades 
políticas da Organização decidirem enviar-me. Se o Conselho 
do Atlântico Norte decidir que a NRF deve enviar as suas forças 
para um ponto do planeta, assim será.

O espectro da NRF abrange missões de entrada inicial, como 
foi aqui demonstrado na praia de Flamengos, em que, num extre-
mo do espectro, forças avançadas penetram num terreno hostil 
no início de uma operação e criam condições para a actuação de 
uma força maior; no outro extremo do espectro encontramos as 

acções humanitárias como a missão realizada no Fogo. Todas as 
restantes missões incluídas neste espectro – imposição da paz, 
manutenção da paz, operações de embargo – consubstanciam, 
neste momento, as capacidades do conceito NRF.

“Steadfast”
e o impacto ambiental

- Daqui a pouco tempo chegará uma equipa de avaliação 
do impacto ambiental do “Steadfast”. E, recorde-se, houve 
muitas preocupações em relação a esta matéria. Gostaríamos 
de saber quando a comissão estará em Cabo Verde, se será 
composta por uma equipa independente e se, na vossa opinião, 
houve algum incidente ambiental neste exercício?

- Em primeiro lugar, penso que devemos deixar toda e qualquer 
conclusão nessa área para a equipa de controlo de danos e para 
as autoridades competentes. Até agora não temos conhecimento 
de nenhuma reclamação ou relatório relativamente a quaisquer 
danos ou impactos negativos resultantes do exercício. Pre ro, no 
entanto, deixar essa avaliação para a equipa especializada. Essa 
equipa trabalhará em estreita cooperação com as autoridades 
cabo-verdianas, o que signi ca que todas as avaliações serão 
feitas em coordenação e com total conhecimento de Cabo Verde, 
a nível nacional e local.

- Terminado o exercício, especula-se sobre as futuras 
relações entre Cabo Verde e a NATO. Embora seja uma ma-
téria para os políticos, na sua perspectiva acha que as portas 
diplomáticas  caram mais abertas de ambos os lados?

- Não me compete, enquanto militar, tecer quaisquer comen-
tários sobre o futuro das relações diplomáticas entre a NATO e 
Cabo Verde. O que lhe posso dizer é que tivemos cerca de sete 
mil homens e mulheres, desde soldados a altos representantes 
militares e políticos em interacção, cooperação e coordenação com 
os cabo-verdianos. De uma forma ou de outra, estabeleceram-se 
laços e um relacionamento entre Cabo Verde e a NATO, entre 
Cabo Verde e os países que conformam a Aliança. É, portanto, 
um dado adquirido que algum tipo de relação será desenvolvido 
entre as partes. 

Pro ssionalismo das
tropas cabo-verdianas

- Como avalia a entrega das tropas cabo-verdianas no 
“Steadfast Jaguar” ou acha que essa consideração deve ser 
feita pelas Forças Armadas de Cabo Verde?

- Na minha opinião, como militar com vinte e cinco anos de 
carreira, digo que as tropas cabo-verdianas demonstraram um 
elevado nível de pro ssionalismo, um elevado padrão de qualidade, 
que foram seguramente as bases para uma intervenção correcta 
ao lado das tropas da NATO. Foi graças a esse elevado padrão 
que os militares cabo-verdianos se integraram tão bem e foram 
capazes de desenvolver técnicas, tácticas e procedimentos com 
os colegas da NATO, o que constitui um ganho.

- As tropas cabo-verdianas estiveram adstritas às operações 
terrestres. Esta experiência não poderia ser complementada 
com o acesso às novas tecnologias militares?

- Podia ser, mas penso que, devido à natureza das operações 
e às limitações das tropas cabo-verdianas em equipamento, a 
opção por acções terrestres foi a mais natural. Operar numa pla-
taforma marítima exigiria outro tipo de equipamento às forças 
cabo-verdianas. 

Teria sido, talvez, bené co conhecer um pouco de tecnologia, 
um pouco do equipamento aéreo e naval da NATO, mas penso 
que, em termos individuais e a curto prazo, ganhou-se muito 
mais com o formato utilizado. É claro que conhecer de perto uma 
fragata, estar a bordo de um porta-aviões ou de um submarino 
teria sido interessante.

- Em termos de benefícios concretos poderia falar-se da 
destruição de minas terrestres e de armamento obsoleto, 

Entrevista com   PETTER LINDQVIST, TENENTE-CORONEL DA NATO

A expedição da NATO a Cabo Verde atingiu o alvo pretendido. Os treinos foram considerados um sucesso, embora
cabo-verdianas e assegura que o “Steadfast” colocou Cabo Verde no mapa mundial. Segundo Lindqvist, o treino só t
estarão de regresso às suas casernas. Entretanto, uma equipa de avaliação do impacto ambiental desta operação m

“Provámos possuir capa

Tenente-Coronel Petter Lindqvist, director do Centro 
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oferta de cartas hidrográ cas e de viaturas às Forças Arma-
das de Cabo Verde, a participação da NATO no exercício do 
Fogo. Quais os outros pontos que, na sua opinião, ganharam 
relevância?

- Os cerca de sete mil homens e mulheres que aqui estiveram 
deixaram alguma amizade, dinheiro, ideias... Julgo que, numa 
perspectiva geral, podemos perspectivar benefícios a longo prazo 
em termos  nanceiros, turísticos, culturais. Cabo Verde esteve 
no centro das atenções durante algumas semanas.

Fase da retirada

- As operações militares cessaram e entrou-se na fase da 
retirada. Como está a decorrer o desmantelamento?

- Gostaria primeiro de frisar que o exercício não estará con-
cluído enquanto o último soldado, o último equipamento não for 
retirado do país. Sabemos, com base na experiência da chegada e 
instalação das tropas, que a movimentação inversa é também uma 
fase crítica. Há, por conseguinte, muitas actividades envolvendo 
riscos nesta etapa, embora tudo esteja a decorrer de forma normal. 
Mesmo assim vamos continuar a manter-nos em estado de pron-
tidão que nos permita fazer face a qualquer eventualidade.

- Os primeiros equipamentos a saírem de Cabo Verde foram 
os aviões AWAC. Dá-me a sensação que os últimos a chegarem 
são os primeiros a abandonarem o cenário de treino. 

- Mais ou menos. Neste exercício, os primeiros a chegarem 
foram os técnicos de sistemas de informação e de comunicações, 
e também os adjudicatários. Foram eles que abriram caminho para 
o exercício e serão eles os últimos a sair, após terem ultimado os 
contratos, retirado o equipamento de comunicações e resolvido 
questões pendentes. Os primeiros a chegar serão, neste caso, os 
últimos a saír.

- Tendo por base o plano de desmobilização, quais são 
os próximos equipamentos a serem embarcados para a 
Europa?

- Já iniciámos a retirada da componente marítima, todos 
os navios militares envolvidos na fase activa do exercício já 
regressaram ou estão a caminho da Europa. Muitos soldados 
de infantaria, dos grupos de batalha, estão de saída ou já par-
tiram. Realizámos sete voos para o Sal na segunda-feira, que 
transportaram os grupos de batalha de S. Antão e da Baía das 
Gatas. Está em curso a saída de contentores, veículos pesados, 
equipamento especializado. Tudo isso será feito com base 
num programa de embarque e transporte. Todo o equipamento 
será alinhado, pronto a ser transportado para a Europa, com 
base no horário dos navios roll-on roll-off e da ponte aérea 
estratégica para a Europa.

- Quantas tropas estarão fora de Cabo Verde até ao  nal 
desta semana?

- Diria que, até ao  nal desta semana, teremos retirado entre 
dois terços a três quartos das tropas. Muitas das actividades 
 nais dependerão de exigências pontuais. O nosso plano prevê 
a retirada de todo o equipamento até 14 de Julho. Será a data do 
último grande embarque de material. Depois disso, apenas alguns 
indivíduos e algum equipamento de pequena dimensão  carão 
para as avaliações. Diria que, em  nais de Julho, teremos todo 
o pessoal fora de Cabo Verde, com excepção do nosso o cial de 
ligação na Praia, que se manterá em funções até 1 de Agosto.

- Os equipamentos vão ser transportados para algum porto 
na Europa ou irão directo para os seus países de origem?

- Depende. Todo o equipamento irá para os portos de Anden, 
Antuérpia, Roterdão e alguns para a Noruega. A partir daí, alguns 
equipamentos serão transportados directamente para os países 
de origem ou então para as unidades multinacionais, tais como 
a brigada franco-germânica, em Estrasburgo.

Competir com a Copa

- A rmou que Cabo Verde esteve na boca do mundo, mas 

temos a percepção de que a cobertura da imprensa internacio-
nal não foi tão intensa e permanente. Isto apesar do elevado 
número de jornalistas que vieram a Cabo Verde.

- Um dos nossos objectivos, do ponto de vista da informação 
pública, era atrair o máximo de atenção da imprensa internacional 
para o exercício, o local onde decorria e a NRF. Tivemos de compe-
tir com a Copa do Mundo e sabemos que muitas vezes a realização 
de um treino militar não é tão excitante para as pessoas. 

Infelizmente, as más notícias é que costumam ser as “boas” 
notícias: guerras, desastres, catástrofes são as novidades que 
vendem. Mas vamos ter de esperar e ver qual foi o real interesse 
da imprensa estrangeira. Mesmo assim acredito que Cabo Verde 
foi colocado no mapa mundial.

Gostaria de realçar que tivemos mais de 150 jornalistas e 
pessoas ligadas à imprensa internacional. Apesar de nem tudo ter 
sido escrito nos jornais, essas pessoas saíram de cá com novos 
conhecimentos. Segundo aspecto, tivemos cá as autoridades 
políticas e militares da NATO...

- Acha, então, que se tivesse ocorrido algum acidente, a 
atenção dos média estrangeiros seria outra?

- Não quero especular sobre esta matéria. O certo é que estamos 
satisfeitos com a forma como tudo decorreu. Deixa-me dar-lhe 
somente este exemplo: a primeira demonstração das capacidades 
da NRF foi feita na Turquia, em 2003. Foi uma demonstração 
muito parecida com aquela que  zemos na praia de Flamengos. A 
meio da manhã, ocorreu um incidente a quinhentos quilómetros 
do local do treino: duas bombas explodiram em Istambul. Todos 
os jornalistas perderam o interesse pelo treino e quiseram aban-
donar o local. Ficou-nos a lição de que as más notícias vendem 
melhor que as boas.

- E em relação à cobertura do exercício pela imprensa 
cabo-verdiana, foi aquilo que estavam à espera?

- Acho que tivemos uma boa cobertura da imprensa local. 
Tivemos uma cooperação estreita. Houve entusiasmo, um interesse 
genuíno dos jornalistas cabo-verdianos e penso que conseguimos 
levar a imprensa local a todos os sítios de interesse, adoptámos 
uma postura de transparência. Por aquilo que foi publicado nos 
jornais, rádio, tv, on-line, penso que tivemos uma cobertura só-
lida. Esta postura dos jornalistas facilitou o interesse do público 
sobre o exercício.

O nascimento da Naty

- Correm rumores de que alguns militares pensam regres-
sar de férias e até adquirir propriedades em Cabo Verde. Até 
que ponto isso corresponde à verdade?

- Acredito que as intenções e os rumores sobre eventuais 
regressos a Cabo Verde para o gozo de férias, até mesmo para a 
compra de propriedades, são um re exo do prazer e da experiência 
positiva que os militares da NATO tiveram cá. Quando se pensa 
em comprar uma casa e regressar de férias com a família é sinal 
evidente que a experiência foi única e positiva.

- Sabe que nasceu uma criança no hospital de campanha 
da NATO no Sal e que foi baptizada com o nome Naty. Esse 
é um bom prenúncio para o futuro da NATO e da paz no 
mundo?

- O nascimento da Naty é, para mim, o sinal de como o 
poder militar e uma aliança como a NATO podem ser vistos no 
futuro. A Aliança deve ser vista como uma organização capaz de 
proporcionar prosperidade, impressões e percepções positivas 
e não somente aquilo que as crianças estão habituadas a ver na 
televisão: uma potência militar associada à violência, destruição 
e à guerra. Isso é inevitável, mas penso que é também importante 
passar a mensagem que um poder militar como a NRF ou a NATO 
representa muito mais do que essas associações infelizes e tris-
tes. Estamos agora em posição de nos apresentarmos como uma 
organização que simboliza a paz, a estabilidade, a prosperidade, 
a segurança e a amizade. 

* Tradução: Capitão António Rocha

a a nível extra-o cial. Em tempo de retirada, o tenente-coronel Petter Lindqvist elogia o pro ssionalismo das tropas 
termina quando sair o último soldado do território cabo-verdiano. E, até o  nal desta semana, dois terços das tropas 

militar deve entrar em campo dentro em breve.

acidade expedicionária”
POR:KIM-ZÉ BRITO*

Aliado de Informção e Imprensa do Exercício Steadfast
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Os professores nacionais estão descontentes com o 
excesso de burocracia que, segundo eles, está a emper-
rar-lhes a carreira. O Sindep, sindicato representativo da 
classe, denuncia a existência de processos de promoção 
de quadros docentes que se arrastam há dois anos e exige 
do governo a tomada de medidas legislativas e  nanceiras 
de fundo para pôr cobro a tais situações. O secretário de 
Estado da Educação, Octávio Ramos Tavares, garante 
que o Ministério da Educação e Ensino Superior está a 
trabalhar no sentido de resolver a questão, devendo a 
morosidade processual ser ultrapassada no quadro da 
reforma do Estado, que prevê a revisão do Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários da Administração Pública. 

Professores nacionais de vários níveis de ensino 
insurgem-se contra aquilo que consideram ser a buro-
cracia pesada que, segundo eles, retarda as promoções 
e progressão na carreira, com evidentes consequências 
negativas no ordenado.

“O pior é que os professores funcionam, muitas 
vezes, como autênticos requerimentistas, porque ou o 
seu processo desaparece no Ministério da Educação e  
Ensino Superior ou os responsáveis centrais tardam em 
responder aos seus pedidos”, avança a este jornal um 
membro da direcção de uma instituição educativa, que 
pediu anonimato.

Entendimento idêntico tem o presidente do Sindicato 
Nacional dos Professores, Nicolau Furtado, que con rma 
existirem inúmeros casos de morosidade na progressão 
e promoção dos professores, sobretudo os do quadro. 
“Conheço o caso de um professor do quadro que, reunindo 
todos os requisitos legalmente exigidos, requereu, em 

Agosto de 2004, a sua promoção da categoria 9A para 
a categoria 9D. Mas, por incúria da administração, o 
despacho da sua promoção só foi publicado, no Boletim 
O cial, em Fevereiro de 2006. Ou seja, este docente 
perdeu dois anos de tempo de progressão e uma média 
de 10 contos por mês em dinheiro durante o mesmo 
período. É um roubo autêntico”, acusa.

O líder do Sindep acrescenta ainda o atraso nas pro-
gressões e promoções previstas no quadro da Lei Medida 
desde 2005, progressões normais que datam de Abril de 
2003 e retroactivos de reclassi cação dos professores 
do EBI, com referência a partir de Janeiro de 2005. Isto 
sem contar com a reclassi cação normal de professores 
que está pendente. Quanto à nova grelha salarial para o 
pessoal docente, o sindicato espera que seja contemplada 
no Orçamento Geral do Estado para 2007.

GOVERNO REAGE
ÀS PREOCUPAÇÕES

“O Sindep vai dar um combate sem tréguas a esse 
desmando da administração, em termos do andamento 
lento dos processos. O governo deve passar a prever” 
e fazer “constar no OGE de cada ano as verbas respec-
tivas para o recrutamento, promoção e progressão dos 
professores. Deve rever, ainda a lei que regulamenta a 
carreira na Administração Pública, para que a tramitação 
na carreira docente seja mais célere”, defende Nicolau 
Furtado. 

O secretário de Estado da Educação, Octávio Ramos 
Tavares, garante, por seu turno, que todas as preocupa-

ções do corpo docente serão resolvidas nos próximos 
anos, de acordo com as possibilidades reais do país e no 
quadro global das medidas que o governo vem tomando 
em relação ao sector do ensino. 

Tavares especi ca, a título de exemplo, que este ano 
não vai haver progressão e promoção na carreira dos 
professores, porque o governo prioriza o ingresso de todo 
o pessoal na previdência social. Refuta, por outro lado, 
a ideia de grande morosidade no processo de promoção 
pois acha que ela não é tão grande neste momento. 
Mesmo assim o secretário de Estado da Educação vai 
anunciando que este problema poderá  car ultrapassa-
do com a revisão, no âmbito da Reforma do Estado, do 
decreto-lei nº 86/92 que regulamenta o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários na Administração Pública, estando 
já uma equipa a trabalhar nesse sentido.

O SEE salienta que o seu ministério elege o profes-
sor como um elemento importante do sistema educativo 
cabo-verdiano, razão por que aprovou, na legislatura 
anterior, um novo Estatuto do Pessoal Docente e tomou 
um conjunto de medidas de interesse para a classe. “Até 
Dezembro de 2005, cerca de 8.820 professores transi-
taram de carreira, progrediram ou foram promovidos e 
reclassi cados. Isto, em termos  nanceiros, custou ao 
Estado cerca de 400 mil contos”.

Todas essas medidas proporcionam aos profes-
sores, conclui Octávio Ramos Tavares, uma posição 
mais confortável na carreira docente, permitindo-lhes 
usufruir remunerações mais elevadas nos cargos que 
desempenham.

Alírio Dias de Pina

SINDICATO ACUSA MOROSIDADE E BUROCRACIA

Professores querem mais agilidade nas promoções
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Sal tem universidade
A Escola Secundária Ramiro Alves 

Figueira deve assinar, no dia 21 de 
Julho deste ano, um protocolo que lhe 
vai permitir ser uma espécie de  lial da 
conceituada Universidade Lusíada na ilha 
do Sal. A instituição sediada em Lisboa 
e que também tem representações em 
Angola e São Tomé e Príncipe pensa pôr a 
funcionar já no próximo mês de Outubro 
as suas duas primeiras faculdades: Infor-
mática e gestão e de Turismo. Tudo agora 
depende do aval do governo. 

A notícia foi dada esta semana ao 
jornal A Semana por um dos sócios 
fundadores desta escola secundária que 
é pioneira do género na ilha do Sal, João 
Drujco. O nosso entrevistado regressou 
no início desta semana de Portugal, onde 
esteve reunido com os responsáveis da 
Universidade Lusíadas, que vem a Cabo 
Verde em Julho, para assinar um protocolo 
que João Drujco considera “uma dádiva 
dos céus, uma oportunidade única para a 
ilha e para o país. É que nos foi dada de 
bandeja, a oportunidade de termos uma 
universidade no Sal. É um protocolo muito 
bom, praticamente não há compensações 
da nossa parte”, salienta. 

De acordo com o protocolo, a Lu-
síada irá disponibilizar todo o material 
didático e equipamentos de laboratório 
bem como todo o suporte em termos 
do corpo docente, pelo menos numa 
primeira fase, deixando no entanto à 
escola a possibilidade de mais adiante 
vir a contratar professores nacionais. A 
Universidade Lusíada de Cabo Verde terá 
toda a autonomia, uma gestão indepen-
dente, sendo que os lucros irão também 
todos para ela. Assim, “estão reunidas 
todas as condições para que a partir de 
Outubro, se tudo correr bem, tenhamos 

já, as primeiras faculdades de Informática 
e de Turismo a funcionar”, realça a nossa 
fonte com óbvio entusiasmo. E o sucesso 
desse empreendimento só vai depender 
da procura, algo que o professor está con-
 ante não irá faltar à escola, pois decerto 
que há cabo-verdianos a quererem estudar 
numa universidade com professores 
credenciados e cujos diplomas serão, tal 
como acontece com a Universidade mãe, 
reconhecidos pela convenção de Bolonha 
e, como tal, válidos na Europa. Tudo isso 
bem perto de casa com todas as vantagens 
económicas que traz. 

Quanto ao local onde deverá funcio-
nar a Universidade, João Drujco adianta 
que serão aproveitadas as facilidades da 
actual escola Ramiro Alves Figueira e, 
claro, poderá haver necessidade de mais 
salas, pelo que deverão recorrer ao alu-
guer de mais espaços em outras escolas e 
instituições. Mas é o própio director que 
minimiza a questão, salientando que o 
importante é iniciar com a escola e depois 
logo se vê. Dentro desse mesmo projecto, 
prevê-se também o funcionamento, em 
simultâneo, de cursos pro ssionalizantes 
que contam com a parceria da Escola 
pro ssional Lusíada de Famalicão, uma 
forma de proporcionar aos cabo-verdia-
nos outras opções de formação. 

ESCOLA PROFISSIONAL DA
CMS EM SETEMBRO 

Ainda a nível da educação, o vereador 
Aniceto Barbosa garantiu ao A Semana que 
o projecto da Escola Pro ssional do Sal, 
promovido pela CMS em parceria também 
com a Ramiro Alves Figueira, deverá iniciar 
as suas actividades em Setembro. “Está 
tudo praticamente pronto para abrirmos 

no ano lectivo que se aproxima”, conta. A 
CMS está agora na fase da apresentação 
pública do projecto, não só à ilha do Sal, 
diz, “para em consequência fazermos a sua 
apresentação na Assembleia Municipal. 
Depois disso, iremos dar os passos para 
a abertura o cial que pretendemos ser 
em Setembro”.

Questionado sobre a possibilidade de 
o novo projecto da Universidade poder vir 
a atrapalhar a realização do projecto da 
CMS, que está programado para funcionar 
também nas instalações, da RAF, Barbosa 
acredita que é possivel conciliá-las, pois 
são duas vertentes diferentes, cada uma 
com a sua linha orientadora. O vereador 
da CMS congratula-se, inclusive com a 
iniciativa da RAF, realçando que a chegada 
de uma universidade conceituada como a 
Lusíada, trará com certeza benefícios à ilha 
e ao país. E completa: “No que depender 
da CMS, em termos de apoio e parceria, 
estamos abertos para materializar este 
grande projecto”.  

Resta saber se o vereador já conhece 
também o projecto da escola pro ssional, 
que João Drujco da RAF diz que irá 
funcionar em paralelo com a Univer-
sidade. Mas esses são cursos médios, 
que, portanto não irão atrapalhar a EPS. 
O professor realça, ainda, a importância 
que a CMS do Sal tem para a instituição 
que representa, sendo que tem sido “a 
maior parceira da escola em todos os seus 
projectos. Inclusive, as nossas instalações 
pertencem à CM que nos disponibilzou 
o local sem quaisquer contrapartidas”, 
reconhece o sócio da Escola Secundária 
Ramiro Alves. Daí que, assegura, a escola 
irá sempre honrar os seus compromisos 
com a edilidade.

Kaunda Simas
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Extraviar as bagagens de um passageiro ou deixá-lo pendurado no aeropor-
to com um OK na passagem passa a implicar o pagamento de indemnizações 
mais severas por parte das companhias aéreas. Dois diplomas legais publicados 
em  nais de Junho vêm regulamentar a relação que as transportadoras aéreas 
costumam manter com os seus clientes, em Cabo Verde. 

O primeiro decreto-regulamentar, que entrou em vigor em Junho, vem 
de nir os limites de responsabilidade dos operadores aéreos por danos 
causados a passageiros pelo extravio de bagagens e de mercadorias. O 
segundo instrumento, que só será aplicado em  nais deste ano, contempla 
os casos de recusa de embarque, cancelamento e atraso nos voos. 

“Os novos montantes de indemnização por perda de bagagens vão até 
mil direitos de saques especiais, o equivalente a cento e vinte contos por 
passageiro. Quanto às mercadorias, o valor está limitado a dois contos 
por cada quilo”, explica Valdemar Correia, presidente da Agência de 
Aviação Civil (AAC). Segundo Correia, o objectivo desta lei é harmoni-
zar os montantes indemnizatórios aplicados nas viagens domésticas com 
os valores previstos nas deslocações internacionais. Um procedimento 
justi cado, ainda, com o facto de Cabo Verde ter rati cado, em 2004, 
a Convenção de Montreal de 1999, pela qual se revoga os termos da 
Convenção de Varsóvia, que estipulava indemnizações mais baixas para 
os referidos casos.

O segundo diploma, cuja aplicação acontece em Dezembro deste 
ano, estabelece os direitos mínimos dos passageiros em caso de recusa de 
embarque, cancelamento e atraso nos voos. Esta lei esclarece aquilo que é 
considerado atraso e, para Valdemar Correia, vai obrigar as companhias a 

elevarem os seus parâmetros de atendimento, evitando prejudicar os pas-
sageiros, senão vão mesmo ter de arcar com indemnizações pesadas. 

Por exemplo, uma transportadora pode ser obrigada a sustentar um 
passageiro que  cou retido no aeroporto com alimentação, alojamento, 
comunicação, transfer aeroporto-hotel-aeroporto e correr ainda o risco 
de pagar ao lesado uma compensação de aproximadamente 500 contos. 
Mesmo com toda a assistência prestada, nada impede que o lesado solicite 
uma indemnização, pelos danos causados.

Se uma companhia negar respeitar os direitos dos utentes pode ainda 
incorrer em coimas, aplicáveis pela Aeronáutica Civil, que podem ir de 500 
a cinco mil contos. E o valor das multas reverte para os cofres do Estado. 

Perante este cenário, Correia acredita que as companhias terão todo 
o interesse em prestar um serviço de qualidade aos utentes, baseado em 
elevados parâmetros de qualidade e e ciência, sendo essa a forma de 
zelarem pela manutenção da sua imagem no mercado.

A publicação dos dois diplomas coincide com o segundo aniversário 
da AAC, agência que, aliás, propôs ao Governo a aprovação das referi-
das leis. Entretanto, a Agência de Aviação Civil está a desencadear uma 
campanha para a divulgação das novas regras. Enquanto isso, a Adeco 
– Associação de Defesa do Consumidor – revelou alguma ignorância 
em relação ao conteúdo dos diplomas, quando contactada para fazer 
uma análise dos mesmos. Por outro lado, uma agência de viagem e uma 
transportadora aérea negaram fazer comentários sobre o novo regime 
jurídico dos direitos dos passageiros. 

Kim-Zé Brito 

Os vários pedidos de informação do 
Sindicato de Transportes, Telecomuni-
cações, Hotelaria e Turismo (Sitthur) 
ao governo e à administração da TACV 
esbarraram num muro de silêncio, que 
este sindicato acredita ter sido erguido 
propositadamente, para que os trabalha-
dores e o sindicato sejam confrontados 
com o facto consumado, ou seja, com 
uma nova empresa a gerir a transportadora 
aérea nacional. Carlos Lopes rea rma o 
desejo do Sitthur em resolver os con itos 
laborais pendentes, antes da empresa 
americana Sterling Merchant assumir a 
gestão da TACV. Senão, é partir para a 
luta mesmo, avisa. 

Carlos Lopes garantiu ao A Semana 
que, o cialmente, o Sitthur desconhece o 
processo que vem sendo negociado pelo 
governo e que permitirá à Sterling Merchant 
assumir a gestão da TACV nos próximos 
dias e por um período de um ano. Mas este 
sindicato, que tem estado a mexer os seus 
pauzinhos, sabe que ao longo desta semana 
a administração da empresa se reuniu com 
algumas organizações. 

Contudo, o Sitthur desconhece as razões 
e o teor das discussões. “Há um silêncio total 

da parte do governo e da própria TACV, não 
obstante a nossa insistência em conhecer 
este dossier. Mas temos as nossas fontes 
dentro da empresa que estão atentas e nos 
têm passado algumas informações. Esta-
mos preparados para nos posicionarmos, 
logo que for anunciado qualquer coisa”, 
a rma Lopes. 

Este sindicalista indica que o minis-
tro do Trabalho e Solidariedade e o CA 
da TACV já foram avisados da decisão 
do Sitthur, que solicitou um prazo para 
discutir com as partes, governo e empre-
sa, a alteração na gestão da companhia 
aérea a  m de poderem ter tempo para 
solucionar os con itos laborais pendentes. 
“Só que o pedido foi ignorado”, comenta 
Carlos Lopes. 

E são muitos os assuntos que aguardam 
despacho da direcção da empresa, entre os 
quais se destacam, segundo a Sitthur, a apro-
vação e a implementação do novo Sistema 
de Gestão do Pessoal (SGP), com efeitos a 
partir de Janeiro de 2005, o pagamento dos 
retroactivos salariais de Janeiro a Dezembro 
de 2005 e a actualização dos salários para o 
corrente ano, segundo o determinado pelo 
Conselho de Concertação Social.

Carlos Lopes realça, por outro lado, 
a necessidade de se  xar um subsídio de 
férias e a actualização, com efeitos a partir 
de Janeiro de 2005, dos subsídios de turno 
e de refeição. Do rosário de reclamações 
apresentado pelo Sitthur, constam ainda 
as queixas dos Comandantes de ATR e do 
Pessoal Navegante de Cabine. 

Motivos su cientes, no entender deste 
sindicalista, para o sindicato alertar os 
trabalhadores sobre o que considera ser 
“uma manobra perigosa”. Daí ter emitido 
no início desta semana um comunicado 
onde pede aos funcionários para estarem 
vigilantes e a seguirem todas as suas orien-
tações para, se necessário for, uma tomada 
de posição colectiva e forte, que poderá ser 
uma greve geral.

Sobre a anunciada vinda, esta semana, 
da empresa Sterling Merchant para assumir 
a TACV, o director de marketing da trans-
portadora de bandeira remete os esclareci-
mentos ao governo, mais precisamente ao 
ministro do Estado das Infra-estruturas, 
Transportes e Mar. Entretanto, não obstante 
as varias tentativas via telefone, o MIT não 
respondeu. 

Constânça de Pina

Numa organização conjunta do Banco 
de Cabo Verde e da Bolsa de Valores de 
Cabo Verde, realiza-se hoje, sexta-feira, às 
16h00h, uma palestra subordinada ao tema 
“Porque é tão importante ter um mercado de 
capitais em bom funcionamento”, de que é 
orador o Prof. Daniel Bessa, ex-Ministro da 
Economia de Portugal e actual presidente da 
direcção da escola de Gestão do Porto.

Enquadrada nos esforços que vêm 
fazendo as instituições organizadoras – o 
Banco Central como responsável pela cria-
ção de condições para o desenvolvimento 
do sistema  nanceiro e a Bolsa de Valores 
como dinamizador do mercado de valores 
– a palestra tem como objectivo apresentar e 
discutir aspectos relacionados com a emer-
gência de um mercado  nanceiro e com a 
cultura  nanceira dos operadores em bolsa. 
Serão abordados temas como vantagens de 
uma bolsa de valores, por comparação com 
soluções alternativas como o  nanciamento 
bancário; os requisitos que deverão ser ob-
servados para um bom funcionamento da 
bolsa; a importância de uma boa formação 
de todos os intervenientes nas operações 
em bolsa, para além de aspectos legais e 
regulamentares, entre outros.

A anteceder a palestra, está a decorrer, 
desde o dia 3 e até hoje, 7, uma formação 
sobre “Controlo de Gestão e Avaliação 
da Performance”, destinada a gestores e 
a responsáveis por unidades de negócio, 
departamentos de planeamento e controlo 
de gestão. Esta formação, que é orientada 
pelo Prof. Joaquim Barreiros, membro do 
Conselho Académico da  Escola de Gestão 
do Porto, visa sensibilizar os participantes 
para o papel e importância dos sistemas de 
controlo de gestão.

Palestra sobre
mercado de capitais

Con itos laborais na TACV

Sitthur
reclama do 

“silêncio” da 
TACV e governo

Passageiros com mais direitos

Companhias aéreas com mais deveres

Correio das ilhas
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Empresária ameaça
levar a Electra

ao Tribunal
Uma empresária do ramo de hotelaria e restau-

ração na ilha da Boa Vista ameaça levar a Electra - a 
tribunal. Teresa Dalla Perta, proprietária da Pensão 
Restaurante Salinas, diz estar cansada das pro-
messas de fornecimento de água, que nunca são 
cumpridas e que, por causa disso, colocam o seu 
investimento em risco. 

Com a ilha praticamente parada desde segun-
da-feira por causa das festas do município e da 
independência de Cabo Verde – lojas, repartições 
e serviços praticamente não funcionaram esta se-
mana – Teresa Dalla Perta diz que está a aguardar 
que Boa Vista retome a normalidade para accionar 
o seu advogado. 

“Os problemas com a falta de água e de ener-
gia perseguem-nos desde que inaugurámos este 
empreendimento turístico. Já nos reunimos com a 
Electra por diversas vezes e, no último encontro, 
prometeram fornecer duas toneladas de água por 
semana. Infelizmente, mais uma vez não cumpriram 
e  camos numa situação complicada. Esta tende a 
agravar porque temos muitas reservas para este 
Verão e não temos qualquer garantia de fornecimento 
de água e energia”. 

A solução “muito precária e dispendiosa para os 
hotéis e restaurantes da ilha”, de acordo com esta 
empresária que escolheu Cabo Verde para viver 
e investir as suas economias, é comprar água na 
zona norte da ilha ou então recorrer ao Hotel Praia 
de Chaves, pagando o dobro do preço cobrado pela 
Electra, isto é, dois mil escudos por tonelada. 

Por causa disso, Teresa Dalla Perta resolveu 
preparar a sua papelada e accionar um advogado. 
“Quero saber que alternativa a Electra, com quem 
nós assinámos um contrato de abastecimento e 
que não tem sido cumprido, nos oferece. Tenho 
um estatuto de entidade de utilidade turística, mas 
não temos as condições mínimas para trabalhar. 
Será que a lei não nos protege de alguma forma?”, 
questiona esta empresária, que diz estar a sentir-se 
impotente perante os desmandos da Electra na ilha 
e a passividade das autoridades. 

Mas esta não é a primeira vez que a proprietária 
da Pensão Salinas tenta constituir um advogado 
para discutir esta questão, principalmente porque 
fracassou uma tentativa de resolução do problema 
pela via do diálogo junto do presidente da Câmara 
Municipal da Boa Vista, José Pinto Almeida. Nessa 
ocasião, segundo Dalla Perta, falou com a advogada 
Teresa Amado, que por sua vez abordou o jurista 
da Electra. Mas  cou-se por isso mesmo.

Agora esta empresária promete ir até às últimas 
consequências. Isso porque, alega, não é normal, 
enquanto proprietária de um empreendimento turís-
tico, que esteja todos os dias na porta da empresa 
a mendigar água e energia eléctrica. “Eu tenho um 
lugar para gerir e muitas responsabilidades. Se não 
conseguir fazer o meu empreendimento funcionar, 
não terei meios para arcar com os salários dos 
meus trabalhadores. Tenho de agir enquanto é 
tempo para mais tarde não ter de fechar as portas, 
em de nitivo”, justi ca Dalla Perta. 

Com esta convicção, Teresa Dalla Perta garante 
que está a aguardar apenas que a jurista Teresa 
Amado pise o solo da Boa Vista para fazer uma 
consulta mais detalhada. Segundo ela, já  zeram um 
primeiro contacto por telefone e, caso ela demore, o 
assunto terá de ser despoletado mesmo à distância. 
“Investi tudo o que tinha aqui e não estou disposta 
a regressar ao meu país com as mãos a abanar. 
Será que as autoridades municipais e nacionais não 
percebem a gravidade da situação reinante nesta 
ilha?”, questiona. 

Uma resposta que não conseguimos obter 
pelo menos junto da Electra, tendo em conta que o 
presidente da Comissão Executiva, Rui Santos, se 
encontra ausente do país e os restantes administra-
dores não têm autorização para falar em nome da 
empresa. Pelo menos foram essas as informações 
fornecidas pela secretária do presidente da CE da 
Electra.     Constânça de Pina

Após vários 

anúncios, projectos e 

perspectivas que não 

se concretizaram, o 

curso de hotelaria do 

ISE arrancou efectiva 

e silenciosamente 

em Abril, com cerca 

de 50 alunos.

ISE ARRANCA NA FRENTE COM PARCEIROS ITALIANOS

Escola de hotelaria
já é realidade

Termina amanhã, sábado, a parte 
teórica do curso de hotelaria que 
há três meses decorre no Instituto 
Superior de Educação (ISE), no qual 
participam cerca de 50 alunos. A 
parte prática começará a 1 de Setem-
bro e os materiais que vão equipar a 
futura cozinha experimental do ISE 
já se encontram no local, aguardando 
apenas a chegada de um técnico da 
Itália para apoiar a instalação.

Sucederam-se, nos últimos anos, 
anúncios de cursos nesta área, que 
iriam ser desenvolvidos em hotéis-
escolas, com projectos previstos 
ora para o Sal, ora para a Praia, e 
aventadas diferentes possibilidades 
e locais. Ao mesmo tempo, forma-
ções pontuais foram surgindo, aqui 
e acolá. Enquanto isso, o curso do 
ISE avança, graças ao empreende-
dorismo do padre Ottavio Fasano, 
capuchinho que há mais de 40 anos 
vive na ponte aérea entre Cabo Verde 
e a Itália. 

O curso é resultado de uma parce-
ria entre o ISE, a Scuola Alberghiera 
di Mondovi, na Itália, e o operador 
turístico Alpitur – esforços mobili-
zados e articulados pela iniciativa 
de Fasano e com  nanciamento da 
região do Piemonte, onde se localiza 
a sede da ordem dos capuchinhos. 

O projecto sofreu ao longo do 
tempo alguns percalços, relatou 
o padre ao A Semana, na ilha do 
Fogo, onde reside habitualmente. 
“A Câmara Municipal da Praia 
deu um terreno de cinco mil metros 
e, quando tudo estava pronto, o 
 nanciador, um amigo, que queria 
fazer uma obra signi cativa na sua 
vida, morreu imprevistamente. Era 
um milhão de euros”. 

“Mas não deixei o projecto 
– prossegue o padre Fasano –, en-
contrei o ISE, e o presidente Paulino 
Fortes alinhou na ideia, apesar de 
não fazer parte do estatuto do ISE 

trabalhar com formação em hote-
laria. Comprei em Janeiro todo o 
equipamento de cozinha por 40 mil 
euros e também todo o material para 
três salas de aulas”. Já antes disso o 
sacerdote começara a apostar neste 
âmbito de formação. Em 2001 levou 
à Itália 18 jovens do Fogo, rapazes 
e raparigas, para fazer um curso de 
hotelaria. “Todos estão a trabalhar”, 
garante. 

DESENVOLVER O
PROFISSIONALISMO

Alberto Bressan e Chiara Ce-
selin, provenientes de uma escola 
de turismo em Treviso, região de 
Veneza, são, por enquanto, os únicos 
professores do curso do ISE. Mais 
tarde, pro ssionais cabo-verdianos 
irão assumir a docência. São sete, 
neste momento, a frequentar cursos 
de especialização na Itália, previs-
tos para mais tarde leccionarem no 
curso. 

As disciplinas são sala, bar, 
cozinha (sob a batuta de Bressan); 
alimentação e higiene (que será na 
próxima etapa); e recepção e línguas 
(inglês, alemão, francês e italiano), 
estas sob a responsabilidade da pro-
fessora Chiara. Para a segunda etapa 
do curso estão previstas as disciplinas 
de cultura cabo-verdiana, música, 
história, geogra a, informática e 
housekeeping (camareira). 

O curso tem uma duração de 
dois anos, sendo que o segundo irá 
contemplar um estágio e ainda uma 
especialização – o aluno, depois do 
tronco comum do primeiro ano, irá 
optar pela área que preferir, entre 
cozinha, recepção, sala e bar. Por 
alguns atrasos na preparação, as 
aulas em 2006 começaram em Abril, 
mas nos próximos anos seguirão o 
calendário lectivo habitual. 

Os alunos têm de ter pelo menos 

o 12º ano de escolaridade para serem 
aceites. As aulas são ministradas 
de segunda a sábado, das 7h30 às 
13h30. Das 54 inscrições, houve 
seis desistências, algumas por falta 
de tempo,  lhos para cuidar e ou-
tras prioridades, refere o professor 
Bressan, informando que o curso é 
exigente: “É um curso para formar 
pro ssionais, para desenvolver o 
pro ssionalismo, pois na hotelaria 
isso é muito necessário”. 

Quanto à carência de pro s-
sionais bem treinados no mercado 
turístico cabo-verdiano, Bressan 
salienta que, de facto, é grande a 
necessidade, já que Cabo Verde está 
a apostar no turismo. “Não se pode 
esperar uma hora por um prato; não 
se pode dar menos atenção ao cliente 
do que à telenovela ou ao amigo que 
vem conversar... Um pro ssional 
não pode dar a imagem de que está 
triste ou que não faz nada... Coisas 
assim podem acabar com o turismo”, 
sustenta. 

Para o professor José Maria 
Semedo, presidente do Conselho 
Cientí co do ISE e coordenador do 
curso de hotelaria, esta vertente de 
formação, que à partida não fazia 
parte da vocação original do instituto, 
insere-se numa estratégia de repen-
sar o papel dessa instituição e o seu 
futuro, face ao novo  gurino que o 
ensino universitário irá assumir com 
a criação da universidade pública 
cabo-verdiana. 

“Com a criação da Universidade 
de Cabo Verde, dentro de dez anos 
não vai mais fazer sentido existirem 
institutos nestes moldes. Os cursos 
de licenciatura estarão integrados 
na universidade”. Assim, defende 
Semedo, a formação pro ssional, 
em diferentes domínios é uma 
possibilidade para o futuro deste 
estabelecimento. 

Gláucia Nogueira
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1. A ELECTRA, num comunicado que fez 
circular através da Comunicação Social e da 
Internet, dirigiu-se à opinião pública e aos seus 
clientes opinando que “ o actual contexto em que a 
empresa opera está signi cativamente afastado dos 
pressupostos do Contrato de Concessão”. Avança 
ainda que os recentes aumentos de electricidade e 
água não compensam o agravamento do custo dos 
combustíveis e que isso agrava “substancialmente 
o equilíbrio económico e  nanceiro do contrato 
celebrado com o Estado”. Por isso, prossegue 
ainda o comunicado, os Accionistas EDP/AdP 
entenderam necessário realizar um estudo a cargo 
de uma entidade independente para se buscar as 
medidas necessárias à viabilização da empresa. O 
que  ca dito é o fundamental do comunicado sendo 
os pontos restantes apenas cerejas para enfeitar o 
bolo. Como este comunicado também se dirige a 
mim, na qualidade de cliente, julgo-me no direito 
de reagir e também expressar publicamente o meu 
entendimento sobre a questão em apreço.

2. A primeira nota de análise é que, a pretexto 
de esclarecimento aos consumidores, o documento 
se revela como uma verdadeira acusação pública de 
que a empresa está a ser estrangulada por imposições 
que brigam com o Contrato de Concessão. Redigida 
numa linguagem anestesiante que adormece os 
sentidos, a mensagem porém é muito clara quando 
lida com atenção e reproduz a voz dos Accionistas 
EDP/AdP (um recado do exterior), tal é a similitude 
com a linha de raciocínio utilizada noutras ocasiões. 
O grande perigo é que, quando rubricado pelo órgão 
máximo de gestão da empresa que é o Conselho de 
Administração, este documento ganha validade téc-
nica e jurídica em qualquer con ito legal que venha a 
veri car-se num futuro próximo. Sabe disso muito bem 
o Senhor Presidente do Conselho de Administração 
que é um reconhecido jurista da praça portuguesa e 
sabem disso (ou deviam saber) os Senhores Admi-
nistradores que são todos pessoas inteligentes e com 
muita vida vivida.

3. Questiono também a necessidade e a oportu-
nidade de tal tomada de posição pública, numa altura 
em que se quer apelar a uma entidade independente 
para apreciar a situação da empresa e o impacto das 
recentes medidas de aumento do preço de combus-
tível e de tarifas. É que, se a entidade independente 
vai ter que trabalhar com a empresa e com os seus 
órgãos, então o Conselho de Administração deveria 
reservar-se para o papel de apenas facilitar os trabalhos 
da entidade independente, pondo à sua disposição os 
meios e facultando as informações necessárias para 
o bom cumprimento da sua missão, mas abstendo-se 
de qualquer atitude que possa ser interpretada como 
tentativa de in uenciar as suas conclusões. 

3. Esta antecipação do Conselho de Administração 
emitindo juízos valorativos sobre a questão e da forma 
como o faz, é no mínimo estranho. Para se compre-
ender o carácter extraordinário deste comunicado 
do Conselho de Administração vale a pena referir 
que este órgão no período 2003/2005 só despertou 
da sua letargia uma vez por ano, nas vésperas das 
Assembleias-Gerais, para aprovar os Relatórios e 
Contas e a proposta de Plano de Investimentos para 
o ano seguinte. Este é um Conselho de Administração 
que durante todo o seu mandato de três anos nunca 
viu aprovado um único Orçamento e Plano de Ac-
tividades, por bloqueio dos accionistas maioritários, 
mas nunca protestou contra isso. Este é um Conselho 
de Administração que apresentou uma proposta de 

Orçamento em 2003 a demonstrar que a única forma 
da empresa chegar ao equilíbrio em 2006 era com 
a realização de investimentos necessários para 
permitir: (i) o aumento da e ciência da empresa e 
diminuição de custos de produção; (ii) a substituição 
das tecnologias de produção existentes por outras 
que consomem combustível mais barato (produção 
de electricidade) e com menor intensidade ener-
gética (produção de água); (iii) a implementação 
do projecto dos Novos Parques Eólicos da Praia, 
Mindelo e Sal como forma de poupar combustí-
vel; (iv) a redução das perdas exageradas tanto na 
distribuição de electricidade como da água, por 
forma a aumentar proveitos e diminuir os custos 
de combustível. A única contrapartida formulada 
na altura era a necessidade de adopção de um Re-
gulamento Tarifário que permitisse os necessários 
ajustamentos tarifários, quando justi cados. 

3. O Regulamento Tarifário não apareceu a 
tempo, mas manda a verdade dizer que o princípio 
do ajustamento tarifário em caso de aumento dos 
preços de combustível estava devidamente pre-
cavido desde a altura do célebre “Acordo sobre 
o Défice Tarifário”. Resumindo o problema, se 
pode dizer que: (i) houve um significativo au-
mento tarifário em 1 de Janeiro de 2003 ao qual 
se devia seguir a implementação de um programa 
de investimento; (ii) não houve alteração dos 
preços de combustível para a ELECTRA durante 
o período 2003/2005 para se evitar a sobrecarga 
financeira à empresa e permitir-lhe responder 
aos seus compromissos; (iii) estava em vigor um 
mecanismo de ajustamento tarifário em caso de 
mudança de preços de combustível; (iv) e, apesar 
de tudo isso, os investimentos continuaram conge-
lados argumentando a EDP/AdP, primeiramente, 
que o aumento tarifário era insuficiente e, quando 
através de um estudo independente se provou 
que o aumento tarifário era adequado, passou a 
argumentar que não havia clima de con ança para 
a realização dos investimentos. Perdeu-se assim a 
oportunidade de realização dos investimentos na 
altura em que os custos de combustível eram menos 
gravosos e perdeu-se a oportunidade de se preparar 
a empresa para o futuro. Preferiu-se a estratégia de 
mãos amarradas e agora a história parece querer se 
repetir, acrescentando-se a ideia de que a situação 
actual é pior do que antes. Ora todos os gestores 
e todos os estrategas sabem que a pior forma de 
enfrentar uma situação difícil é nada fazer. Chegou-
se ao cúmulo de não se querer investir no novo 
dessalinizador de Mindelo, um investimento que 
se pagava a si mesmo em dois anos, para não se 
abrir um precedente na estratégia de bloqueio dos 
investimentos. A alternativa que se propunha na 
altura, imagine-se, era a de procurar por esse mun-
do fora barcos dessalinizadores que pudessem ser 
alugados em caso do colapso eminente da principal 
unidade dessalinizadora de S. Vicente.

4. O Conselho de Administração tem a obri-
gação de ter uma leitura global da situação e de 
apelar à boa razão e entendimento das partes, e não 
esperar pachorrentamente por aumentos de tarifas 
de 50% para resolver de uma assentada todos os 
problemas da empresa. 

Na verdade o equilíbrio económico- nanceiro 
requer um tarifário justo, mas não se pode deixar 
tudo por conta das tarifas, mesmo que haja au-
mentos de 100%. Se não houver os investimentos 
necessários, se não houver objectivos de gestão com 
indicadores claros e metas devidamente calendari-

zadas, se não houver uma estratégia global para se 
sair do sufoco, todos os recursos serão canibalizados 
pela displicência de gestão. Essas são as duas faces 
da mesma moeda e não vale a pena nenhuma parte 
sobrevalorizar uma face omitindo a outra.

5. Os Accionistas EDP/AdP já não parecem inte-
ressados no negócio e talvez queiram desembaraçar-se 
dessa chatice que é a ELECTRA. Mas querem fazê-
lo de modo a que a sua imagem internacional não 
seja beliscada e por isso de há muito tempo se vem 
preparando para aquilo que há-de ser o desfecho  nal 
do caso ELECTRA. Os corredores internacionais da 
diplomacia e das  nanças há muito foram percorridos, 
quer junto do Banco Mundial, do Banco Europeu e 
talvez até do Banco Africano. Hoje, qualquer medida 
unilateral do Governo de Cabo Verde di cilmente 
deixará de ser interpretada como um ataque a um 
“desprotegido” investidor estrangeiro, com repercus-
sões no nosso relacionamento internacional futuro. 
Em contrapartida, qualquer medida dos Accionistas 
EDP/AdP está sendo preparada para ser interpretada 
como uma justa reacção à intransigência de um 
governo que, arbitrariamente, está a sufocar uma 
iniciativa económica. 

E a nam a sua estratégia talvez tendo por pano 
de fundo o “ACORDO SOBRE PROMOÇÃO E 
PROTECÇÃO DE INVESTIMENTOS ENTRE A 
REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA 
DE CABO VERDE” que no seu artigo 10º, ponto 
2 reza o seguinte:

“Haverá igualmente lugar ao pagamento de 
indemnização no caso de intervenção do Estado na 
empresa que for objecto de investimento por forma 
a comprometer considerável e de nitivamente a 
situação económica da mesma”.

 
6. Com este recado dos Accionistas EDP/AdP, 

julgo que o momento do desfecho  nal estará 
próximo. O timing do aluguer de potência por três 
meses aponta para o  nal do ano de 2006. É talvez 
o timing necessário para o consultor independente 
realizar o seu estudo e se discutir as conclusões. É 
talvez o timing para se discutir as implicações do 
empréstimo dos 70 milhões de euros contraídos em 
2001 para a realização dos investimentos iniciais e 
que deve ser pago na íntegra em 2007.

Perante este imbróglio, Cabo Verde não pode 
agir de modo irracional nem tão pouco esperar que 
as coisas aconteçam. Esgotadas todas as fases de 
diligências de boa-vontade, com este recado dos 
Accionistas EDP/AdP e com o envolvimento des-
propositado do Conselho de Administração, julgo 
que não vale a pena perder mais tempo com estudos 
de entidades especializadas independentes, nem nos 
iludirmos em que a questão se pode resolver com 
produtores independentes. O problema tornou-se 
uma questão jurídica com implicações internacionais 
e, nesta óptica:

• Ou as partes chegam a um acordo ami-
gável para se desfazer o negócio;

• Ou o assunto deve ser colocado junto de 
um Tribunal Arbitral Internacional especializado 
em questões de Investimento Estrangeiro, sem mais 
perda de tempo. 

Porque a Praia não pode continuar a ser casti-
gada, nem o País pode cair de joelhos. 

Daniel Graça
/Ex-Administrador da ELECTRA/

Aos 5 de Julho de 2006

A PRAIA NÃO PODE CONTINUAR A SER 
CASTIGADA, NEM O PAÍS CAIR DE JOELHOS
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TOTOLOTO JOKER
Números Extraídos:  6-15-38-40-44 -45

1.° Prémio........3.911.538,00 ...............0……...(JACKPOT)
2.° Prémio........607.102,20 ..................9..….….67.455
3.° Prémio.........910.653,30........ ........311.........2.928

Número Premiado: 946916
1.° Prémio...........27.686.382,50........ 0..........(JACKPOT)

2.° Prémio..........246.908,00...............1…........246.908
3.° Prémio...........370.362,00..............12...........30.863
4.° Prémio...........617.270,00.............116.......... 5.321

Previsão para esta semana (Concurso 14 de 02-004-06)

5 500 000$00
Pode ser esta a semana da sua sorte. jogue! 

Sector do Loto
Concurso Nº2006/28 de 09  de Julho de 2006

TOTOLOTO JOKER

 29 000 000$00

1. A Direcção-Geral do Património do Es-
tado tem enviado notas às Câmaras Municipais 
das ilhas de Boa Vista e Sal pressionando-as no 
sentido de inscreverem no registo matricial, em 
nome do património do Estado, as Zonas Turísti-
cas Especiais. Ambas as Câmaras pediram o meu 
parecer sobre o assunto e, obviamente, opinei 
pela negativa. Na verdade, quando o património 
do Estado vem pedir a inscrição matricial dos 
terrenos das ZDTI o que pretende é fazer valer 
um direito de propriedade que não tem. A criação 
de uma Zona Turística Especial não cria, como 
consequência, nem a favor do Estado, nem a 
favor de ninguém, nenhum direito de proprie-
dade. Uma ZTE é apenas uma reserva turística 
que tanto pode incidir sobre terrenos do Estado, 
do município ou dos particulares. O objectivo 
das ZTE não é o de criar bolsas de terrenos para 
o Estado, como parece estar na mente de muita 
gente, mas sim e unicamente de criar uma reserva 
turística. O pedido é, portanto, absolutamente 
ilegal e estranha-se que um serviço do Estado 
com a responsabilidade da DGPE não conheça 
a ilegalidade de semelhante pedido. 

Para que uma ZTE possa ser inscrita em nome 
do Estado mostra-se necessário que ocorra um 
processo de expropriação e que esse processo seja 
concluído. E note-se que um processo de expro-
priação só está verdadeiramente concluído com 
a homologação pelo tribunal da transferência da 
propriedade, o que ocorrerá sempre, ainda que a 
expropriação seja amigável. Sem a sentença ho-
mologatória do juiz, nenhuma conservatória tem 
legitimidade para inscrever o que quer que seja 
em nome do Estado. 

2. Todavia, na Conservatória do Registo Predial 
do Sal, não se sabe com que artifícios jurídicos, 
conseguiu-se inscrever em nome do Património do 
Estado todos os terrenos das ZDTI de Chaves na 
ilha da Boa Vista. Assim, todos os terrenos da zona 
de Chaves que se encontram inscritos no registo 
matricial em nome de vários proprietários, têm 
hoje no registo predial um único “proprietário”, 
que é o Estado. Quando o verdadeiro proprietário 
se apresenta a invocar e a querer inscrever o seu 
direito, esbarra com o facto de não o poder fazer 
porque já há um registo em nome do Estado. 

 Este registo é obviamente ilegal e nulo, mas é 

su ciente para provocar uma onda de consequên-
cias desastrosas para o dono do terreno: contratar 
advogado, pagar honorários, pagar custas, intentar 
acções e esperar ... sobretudo esperar....

3. Este género de trafulhices com terrenos 
está, aliás, a generalizar-se: alguns herdeiros sem 
escrúpulos têm conseguido modi car os registos de 
prédios em seu favor, sem o concurso dos demais 
interessados, e vendem esses terrenos, posterior-
mente, a investidores. A partir daí desencadeia-se 
uma onda de vendas ilegais em que o principal 
desgraçado é o verdadeiro proprietário. Também 
se tem recorrido ao expediente de recti cação de 
áreas que também tem sido feito sem o concurso 
de proprietários contíguos. Como consequência, 
propriedades com 5.000 m2 passaram para perto 
de 200.000 m2, naturalmente absorvendo nesse 
processo de rectificação propriedades alheias 
contíguas. 

Mais uma vez são os proprietários lesados 
que têm que arcar com todas as consequências 
desse acto ilegal. Ou seja, a administração re-
gistral comete o erro de alterar os registos sem a 
observância dos preceitos legais e quem tem que 
descalçar a bota é o interessado que vai ter que 
impugnar o registo ilegal, contratar advogado, 
pagar honorários e custas, quando devia ser a 
própria administração a responsabilizar-se pela 
correcção do erro cometido.

4. O Aeroporto Internacional da Praia foi 
construído sobre terreno alheio. Foi declarada a 
utilidade pública da expropriação, mas o processo 
 cou por aí. Nunca mais teve qualquer seguimento. 
Das indemnizações aos proprietários nem se fala. 
Todas as vezes que os advogados dos interessados se 
apresentam junto da Direcção-Geral do Património 
do Estado é-lhes contada uma mesma história. Eu, 
pela minha parte, prometi que não volto a por lá 
os pés. A declaração de utilidade pública desses 
terrenos data de 27 de Fevereiro de 1995! Com-
pletaram-se, portanto, 11 anos que os proprietários 
esperam pelas indemnizações! 

5. Mesmo assim os praienses tiveram melhor 
sorte que os boavistenses. Para a construção do 
aeroporto internacional da Boa Vista nem sequer 
houve o respeito de se fazer a declaração de utili-

dade pública dos terrenos necessários 
para o alargamento do aeroporto: foi 
só chegar e construir como se de res 
nullius se tratasse. 

Os rabilenses dizem: ninguém 
está contra a construção do aeroporto, 
mas ao menos deviam mostrar algum 
respeito pelos proprietários. 

Há um grupo que já prometeu montar 
tendas nos seus terrenos, onde agora é a 
pista do aeroporto, caso as suas indem-
nizações não sejam satisfeitas antes do 
mês de Setembro, data prevista para essa 
inauguração. Espero que os deputados 
pelo círculo da Boa Vista venham tam-
bém dormir uma sesta nessas tendas em 

jeito de apoio aos proprietários. 
6. Desde que o Supremo Tribunal de Justiça, 

numa sentença de bradar aos céus, reconheceu à 
CVTelecom o direito de continuar a explorar os 
cabo-verdianos, a empresa tem vindo não só a 
aumentar a propaganda do seu negócio sujo, como 
aumentou igualmente a sua exploração sobre os 
cabo-verdianos: corresponde ao sentimento geral 
que, depois dessa sentença, o tempo de utilização 
do carregamento mínimo do telemóvel foi reduzido 
substancialmente, o que signi ca que passamos a 
pagar mais pelo serviço móvel. E as facturas de 
telefone e Internet estão a  car cada vez mais gordas. 
Da entidade reguladora não têm notícias. 

7. As instituições  nanceiras estão a carregar 
cada vez mais sobre os cabo-verdianos. Com juros, 
com juros de mora, com comissões de abertura, 
comissões de antecipação cobradas mesmo quando 
já corre uma execução e o cliente põe termo ao 
processo, pagando a dívida. Ao que parece, alguns 
bancos, não contentes com o exagero dos juros que 
cobram, estão a cobrar uma taxa de 50$00 por cada 
levantamento ao balcão, o que é abusivo e ilegal. 

8. A tudo isto acrescem os sacramentais 10% 
que vão para o advogado quando a dívida está 
em contencioso. Por vezes o causídico se limita 
a fazer um simples requerimento com meia dúzia 
de linhas, em alguns casos recorrendo a chapas 
que já tem no seu computador. Todavia, seja 
qual for o valor da dívida, contabiliza sempre os 
sacramentais 10%. Um colega meu  cou escan-
dalizado quando renegociou com um banco uma 
dívida em contencioso de perto de 30 mil contos, 
e veri cou que a mesma tinha passado para perto 
de 33 mil contos por causa dos famigerados 10% 
do advogado do banco. 

9. Porém, neste particular, o Estado não tem 
legitimidade para censurar os advogados. Por 
chapas pagam-se igualmente preços exorbitan-
tes pelos serviços da conservatórias do registo 
e notariado! 

10. Pedro Pires disse que este mandato ia ser 
diferente. Pois bem, Sr. Presidente, comece a dar 
sinais dessa diferença. Já que não temos Provedor 
de Justiça, assuma-se como provedor dos cidadãos 
perante uma Administração Pública que tende a 
negligenciar os seus direitos fundamentais. Pro-
mova a criação de condições para o verdadeiro 
fortalecimento do Poder Judicial, pois sem um 
poder judicial forte não temos Estado de Direito. 
Incentive a reforma da Administração Pública 
e apoie a organização da sociedade civil para a 
defesa dos seus direitos fundamentais. Promova 
reformas legislativas que visem a defesa do con-
sumidor não só perante os grupos económicos 
e pro ssionais mas também perante a própria 
Administração Pública. 

De outro modo, Sr. Presidente, quando é a própria 
Administração Pública a revelar patente inimizade 
para com os cidadãos e seus direitos fundamentais, 
então quem protege os cabo-verdianos?

geraldodacruz@gmail.com

QUEM PROTEGE 
OS CABO-VERDIANOS?

GERALDO DA CRUZ ALMEIDA
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Caro Pascoal Bailão Fonseca:

Li com forte dispositivo de 
atenção, o seu verdadeiro artigo de 
opinião, publicado neste semanário, 
na sua edição de 12 de Maio de 2006, 
pese a realidade de não nos conhe-
cermos pessoalmente, porém, dado 
o belíssimo artigo quis apenas esta-
belecer uma ponte de ligação entre 
nós, é como se a gente conhecesse e 
vivesse no partilhar do mesmo espíri-
to, a mesma vontade e preocupação, a 
comunhão das mesmas ideias de que 
o dia 23 de Abril devia antes de tudo, 
ser um dia de profunda re exão e do 
limar de todas as arestas. 

Caro Pascoal, estou convicto de 
que o dia 23 de Abril – dia do professor 
cabo-verdiano, há muito vem sendo 
adiado da sua essência principal, a da 

re exão e análise conjuntas, desbravan-
do caminhos labirínticos, valorizando e 
acicatando a classe docente. Para não 
ser apenas mais um dia de mensagens 
enganadoras pela rádio e televisão, de 
bebidas, de bailes, de fofocas inúteis 
e outros atropelos que ofuscam o “dia 
D” do professor.

Não querendo entrar em mais 
detalhes sobre o teu/nosso artigo 
e disposto em cimentar a verdade, 
complemento o exposto nos pontos 
3 e 4 do referido artigo, dizer-te que 
a nossa urbe e o Ministério da Educa-
ção esquecem-se de que o professor 
é, no fundo, quem protagoniza a 
escola, enquanto instituição; que os 
programas escolares, as leis, normas 
e regras que regulam os estabele-
cimento de ensino se concretizam 
através da mediação do professor; 

a própria sociedade espera que o 
professor promova o sucesso social 
e actue como regulador de normas e 
perante a sociedade o professor tem 
de dar resposta ao investimento que 
é feito na educação em termos de 
aproveitamento e sucesso escolar, 
ou seja, sucesso daqueles a quem 
se propõe educar; que o professor é 
aquele que modela as suas identidades 
de modo a corresponderem às normas 
e expectativas que a sociedade impõe 
actuando como facilitador do sucesso 
social; que perante o adolescente, o 
professor é simultaneamente o mo-
delo de identi cação com o adulto na 
ausência, cada vez mais sentida, dos 
pais e o símbolo da autoridade, inves-
tido do poder de julgar, numa escola 
reprodutora das estruturas sociais e 
que age como um  ltro selector.

Pascoal, mais do que carinho, o 
professor merece o respeito e tenho 
a rmado variadíssimas vezes que ser 
professor é muito mais do que ser 
professor, é muito mais do que estar 
nesta pro ssão.

Tenho por certo que, 
apesar dos inúmeros 
contratempos, não podia 
terminar este curtíssimo 
rudimento dizendo-te que 
um dia havemos de en-
contrar a verdadeira poe-
sia da vida e sugar o seu 
saboroso tutano, aliás, o 
professor é o pilar da so-
ciedade e como tal merece 
todo o respeito.

Bem haja professores ...! 
João José Pires “Nhuco”

Professor do Ensino Básico Integrado
São Filipe – Fogo, em 19-05-2006

A PROPÓSITO DE: “OS RESCALDOS 
DE UM 23 DE ABRIL ADIADO.”

Celebrou-se anteontem o grande dia 5 de Julho. Esse dia deve 
ser sempre lembrado com orgulho, principalmente por aqueles que 
lutaram para que a nossa terra se libertasse do jugo colonial a que 
esteve sujeita durante mais de cinco séculos.

Fartos já estávamos da situação de colonizados, em que a nossa 
voz não era ouvida e a nossa terra desconhecida em muitas paragens do 
mundo. Ainda me lembro de um angolano me ter perguntado em Angola no 
ano de 1960 - o que era isto de Cabo Vede, não me perguntou como era 
Cabo Verde, note-se. Ele desconhecia a existência disto. O pobre duma 
forma geral não é conhecido nem lembrado. Era o caso de Cabo Verde, 
território muito pobre, economicamente, por falta de estruturas condignas, 
de riquezas no subsolo, de chuvas que não caem, dominado pela potência 
Europeia chamada Portugal que, pelo sistema retrógrado nunca olhou para 

estas ilhas como bom pai. Bem haja, pois, a Independência cuja realidade 
custou imenso a concretizar-se no dia 5 de Julho de 1975.

Após tal data e graças aos governantes que, a princípio sem ex-
periência governamental,  zeram o que puderam, com a boa vontade 
de quem está trabalhando para o bem da sua terra. Hoje, Cabo Verde 
é um país remediado, com a esperança de um dia vir a ser próspero 
sob todos os pontos de vista, estando a ser conhecido lá fora como 
um verdadeiro país. 

Que não se desanimem, pois, os presentes e futuros governan-
tes.

Homens de visão e de grandes estratégias, graças a Deus, temos. 
Avante, portanto, com coragem.                                                                 

  Firmo Pinto 

Cinco de Julho de 1975

Encontro-me indignada perante o discurso 
proferido pelo nosso primeiro- ministro, José Maria 
Neves, perante os infanto-juvenis deputados no 
encontro promovido pelo ICM na capital do país. 
Não consegui deixar de rever-me no poeta popular, 
António Aleixo:

“... gostei do que ele não disse e do que disse 
não gostei”.

Ouvi o primeiro-ministro de um Estado 
democrático queixar-se às nossas crianças 
(corrigam-me se estiver enganada ) de que o 
governo por mais e melhor que faça só recebe em 
troca manifestações e que o sindicato defendia o 
não pagamento de impostos.

- Ilações que as crianças tiraram de tão 
brilhante discurso:

1 - Governo = Vitima, o povo é ingrato e não 
sabe valorizá-los ( governantes e políticos)

2 - Sindicatos = Organizações que incitam os 
cidadãos a não pagar impostos

3 - É muito feio manifestar-se, os meninos têm 
que ser obedientes, resignados e nunca reivindicar 
senão vão para o inferno.

Na posição de cidadã cabo-verdiana, formadora, 
mãe e pagadora dos meus impostos, venho por este 
meio aconselhar os pais e o país, em geral, a evitar 
por todos os meios que os seus  lhotes tenham 
qualquer contacto físico, visual e auditivo com 
Sua Exa. o Senhor primeiro-ministro.

A manifestação ( Art° 52 da Constituição ) é 
um (dos poucos) direito que os cabo-verdianos têm 
de mostrar o seu descontentamento e de exigir os 

seus direitos quotidianamente violados.
Poderia citar uma panóplia de personagens ao 

longo da História, que tal como o nosso primeiro-
ministro também se sentiram desconfortáveis em 
relação às manifestações e aos sindicatos, curiosamente 
todos pertencentes a regimes ditatoriais.

O que Neves não disse às crianças (futuro de Cabo 
Verde) é que vivemos numa democracia e que em 
todo o Estado democrático é legítimo manifestar-se, 
reivindicar e que se os nossos governantes ocupam 
hoje lugares de liderança isso deve-se ao nosso voto e 
que nada mais são do que nossos representantes.

Uma democracia rota, esburacada, suja e de 
pé descalço, à espera de tempos melhores, mas 
sempre Democracia.

Antónia Santos

Crianças ( des ) aprendem 
Democracia


