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“If then, political philosophy deals chiefly with the ru-
lers, and if geography supplies the needs of these ru-
lers, then geography would seem to have some advan-
tage over political science. This advantage, however,
has to do with pratice.”

STRABO, Geography1.

“Pois, se a filosofia politica se ocupa sobretudo de go-
vernantes, então, a geografia, por sua vez, trata das
necessidades próprias dos governos. Então, a geogra-
fia apresentará uma certa superioridade, em relação
à ciência política. Ainda que esta superioridade apre-
sente uma projecção prática.”

ESTRABÃO, Geografia.2

A apresentação desta dissertação não se rege pelas Regras do
Acordo Ortográfico em vigor.

1 Strabo, (1969) Geography, English Translation by Horace Leonard Jones,
Based In Part Upon The Unfinished Version Of John Robert Sitlington Sterrett,
London, William Heinemann Ltd, Cambridge, Massachusetts, Harvard Univer-
sity Press, Vol. I. 1. 18, pp. 38-39.

2 Estrabão, (1969) Geografia, Tradução própria, a partir do Inglês, Vol. I. 1.
18, pp. 38-39.

www.lusosofia.net
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6 Stela Lourenço

Resumo

O arquipélago ostenta uma inclusão genética, no amplo espaço geo-
gráfico da Macaronésia, uma vez que é aí que Cabo Verde sustenta uma
linha de fronteira com a Europa, delimitada pelas Ilhas Canárias. Por-
quanto é um país de matriz africana, se bem que integrado numa área
geográfica dita europeia.

Será que a ênfase atribuída à Parceria Geográfica da União Europeia
(UE) com Cabo Verde advém do alcance geopolítico e geoestratégico do
país e da relevância desses factores, no existente panorama internacional?
Teria decorrido dessa circunstância, o ensejo da UE, para o estabeleci-
mento de múltiplos convénios, com este Estado?

Da actual crise no mundo ocidental desencadear-se-á uma nova or-
dem geopolítica mundial, com o provável estabelecimento de relações,
em enquadramentos nunca praticados.

Neste panorama, dada a sua centralidade geográfica será que o país
terá capacidade para relançar uma nova plataforma de articulação, não
só com a Europa, mas conjuntamente, com as economias emergentes de
África, América Latina e Ásia?

Bastará a fiabilidade do seu sistema democrático como garantia para
os investidores, terá o país capacidade para acolher investimento estran-
geiro e projectar intercâmbios económicos, em novas áreas? Ao invés
dos clássicos enquadramentos de cooperação Norte/Sul; por que é que,
doravante, não se desenvolverão, intercâmbios Sul/Sul?

Ao percorrermos os múltiplos patamares da construção europeia de-
parámos com reconfigurações permanentes das fronteiras europeias. Daí
a interrogação: o que é que determinou tal delimitação territorial? Para lá
de uma extensão geográfica e histórica, as fronteiras europeias encerram
uma dimensão política e estratégica. Foi no intuito de captarmos esse mó-
bil que iniciamos o nosso ensaio de compreensão da agregação de Cabo
Verde às políticas europeias.

Palavras-chave: Cabo Verde, Cooperação, Desenvolvimento, Eu-
ropa, Geopolítica, Mobilidade, Parceria, Periferia, Vizinhança.
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Summary

The archipelago shows a genetical inclusion in the geographical spa-
ce of Macaronesia, as it is on this spot that Cape Verde Islands maintain
a borderline with Europe, bounded by the Canary Islands. Independen-
tly of its African matrix, the country emerged and integrated a so-called
European geographical space.

The emphasis on a geographical partnership as well as the nume-
rous agreements between the European Union (EU) and Cape Verde are
closely connected with the geopolitical and geostrategic position of the
country, as well as the high relevance of these factors on the actual inter-
national scene.

The actual crisis in the western world will certainly bring forward a
new geopolitical order. This essay tries to figure out the coming relati-
onship between Cape Verde, Europe and the rest of the world.

In a panorama of its geographical centrality I investigated into the
capacities of the country to act as a platform of articulations not only with
Europe, but also with emerging countries in Africa and Latin America and
Asia.

From now on, unlike the classical North / South exchanges, South /
South relationships will play a crucial role.

With the multiple steps of the European construction, I faced per-
manent changes of the European borders. Beyond the geographical and
historical dimensions, the European borders also contain a political and
strategic extent.

What motivated me to understand this research was the understanding
of the inclusion of the Cape Verde Islands in the European politics.

Keywords: Cape Verde, cooperation, development, Europe, geopo-
litics, mobility, neighbourhood, partnership, periphery.

www.lusosofia.net
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rias
Mpd: Movimento para a Democracia
MPLA: Movimento Popular de Libertação de Angola
NEI: Novos Estados Independentes
NPM: Nova Parceria para a Mobilidade
ODM: objectivos de Desenvolvimento do Milénio
OMC: Organização Mundial do Comércio
ONG: Organização Não-Governamental
ONU: Organização das Nações Unidas
OTAN: Organização do Tratado do Atlântico Norte
OUA: Organização de Unidade Africana
PALOP: Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

Novas Insígnias Geográficas para a Europa 9
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PE: Parceria Especial
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Introdução

Quais são os limites territoriais da Europa? A forma clássica de
delimitação geográfica de fronteiras não se aplica à Europa; com
efeito, não se acharam limites naturais para o continente a leste,
em virtude de uma extensão natural para a Ásia. Na continuidade,
assistiu-se à controvérsia gerada, em torno da ambição da candida-
tura da Turquia à UE e, no actual período, consolidou-se a tendên-
cia dos alargamentos se concentrarem a leste da Europa.

Nesta abordagem, importa destrinçar as transmutações nas po-
líticas europeias, inerentes às recentes alterações geopolíticas na
Europa, a partir de Cabo Verde. Num período de pós-alargamentos
e de conflitualidade latente no Mediterrâneo, as políticas europeias
espelham as inconstâncias nos eixos geopolíticos e geoestratégi-
cos.

Se a preponderância dos alargamentos se concentra a leste, tal
tendência verificou-se desde o advento da crise na União das Re-
pública Socialistas Soviéticas (URSS) e o sequencial desmembra-
mento do círculo de países alinhado com o Pacto de Varsóvia, o
que conduziu ao realinhamento das fronteiras geográficas e políti-
cas numa região europeia, etnicamente efervescente e propensa a
conflitos. A partir de então, estes territórios não podiam deixar de
estar no centro das preocupações da UE.

À margem do ónus de saturação, agregado aos consecutivos
alargamentos da UE, é um facto irrefutável que esmoreceu o inte-
resse pela Europa central e com o recente clima de tensão no Me-
diterrâneo, as atenções das políticas europeias recentraram-se, em
torno da criação de um Cordão de Segurança, encaminhado para
distintas delimitações geográficas.

No decurso da estabilização política a leste, com a congruente
reconfiguração de fronteiras, e entretanto ocorreu o 11 de Setem-
bro em 2001 e, aí, o mundo ocidental depara-se com renovado
manancial de instabilidade proveniente do mundo árabe. Donde

www.lusosofia.net
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12 Stela Lourenço

a relevância da criação de um eixo securitário no Mediterrâneo e
no Atlântico, sob a tutela da PEV e da Política Externa e de Segu-
rança Comum (PESC).

A PEV afigura-se capital para a UE, dado delinear políticas
que permitem o estabelecimento de relações de cooperação, entre
os países vizinhos, de modo a assegurar a estabilidade e o desen-
volvimento económico das regiões limítrofes da UE. Em sentido
adverso, a imigração clandestina, a insegurança no abastecimento
de energia, a degradação do ambiente e, presentemente, com os
riscos inerentes ao contágio do terrorismo à Europa.

Convém à UE fazer face às incursões transfronteiriças, relati-
vas ao terrorismo internacional. Por tal razão valorizam-se as re-
lações de cooperação, pelo itinerário da PEV, com os países próxi-
mos. Países que se transformaram em parceiros da UE, em áreas
que propiciam o crescimento económico e o comércio externo, em
ambos os flancos. Acresça-se que um tal processo detém no seu
âmago a salvaguarda de estabilidade política do Estado de direito,
em regiões propensas à conflitualidade.

O clima de segurança intrínseco à PEV despertou em 2003,
numa fase de pós-alargamento, a preocupação com a estabilidade
ampliada a todo o continente: locais de co-habitação de popula-
ções do Sul, do Leste, do Mediterrâneo e da Europa Oriental. Esta
delimitação possibilitou a intervenção da UE, na mediação de con-
flitos, ocorridos na Geórgia e no Afeganistão.

Se a preservação da Paz se destaca, é do interesse comum a
perspectivação de soluções duradouras e era nesse âmbito que se
integra a Política Europeia de Segurança e Defesa (PESD); ulte-
riormente, integrada na Política Externa de Segurança PESC, com
especial destaque para as missões de manutenção de paz, no eclodir
de crises.

A UE, de acordo com os seus princípios fundadores aspira a
deter uma função de manutenção da paz, na concepção de Kant
para a paz perpétua, contemporaneamente numa ordem mundial

www.lusosofia.net
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Novas Insígnias Geográficas para a Europa 13

multilateral e em parceria com a Organização do Tratado do Atlân-
tico Norte (OTAN), em benefício de uma cooperação apurada na
solução de conflitos regionais.

A PEV dilata-se, pelos Estados insulares do Mediterrâneo e do
Atlântico, contíguos às RUP da UE, regiões, com as quais interessa
aprofundar a proximidade geográfica pré-existente, no seio da Ma-
caronésia. É no encalço desta proximidade geográfica e dos laços
históricos e culturais que se corroboram as conexões políticas, con-
temporaneamente, acalentadas com Cabo Verde.

Geograficamente incorporado na Macaronésia3, nessa catego-
ria, vincula-se à Europa, por via das RUP, com as quais sustenta
uma linha de fronteira, delimitada pelo Arquipélago das Ilhas Ca-
nárias. As RUP conectam-se às políticas comunitárias, pela linha
da procedência europeia.

A atribuição a Cabo Verde do estatuto de Vizinho surgiu, no
decurso dos preparativos de uma task-force da Comissão Europeia,
com a finalidade de que se estabelecesse uma “parceria estratégica
especial”, revertida no reforço do grau de integração do arquipé-
lago numa Europa alargada.

Este estatuto permite ao país beneficiar de “medidas concre-
tas de cooperação e assistência, nomeadamente nas áreas de segu-
rança e combate à criminalidade, integrando “um círculo de países
democráticos e desenvolvidos, participantes numa União Europeia
alargada”, segundo as alegações de um porta-voz do governo cabo-
verdiano.

A proliferação das acções ilícitas no Atlântico Médio, no que
se refere ao narcotráfico e à imigração clandestina afiguraram-se
como prenúncio de instabilidade para os países da U.E., locais de

3 A Macaronésia é a designação adoptada, no período moderno, para a con-
figuração das ilhas existentes no Norte do Atlântico, integrando a Madeira e as
respectivas Ilhas Selvagens, os Açores, as Canárias e Cabo Verde num longa
zona costeira expandindo-se desde a costa marroquina até ao Senegal.

www.lusosofia.net
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14 Stela Lourenço

aportada de todos estes tráficos. Neste contexto, a centralidade
atlântica de Cabo Verde readquire uma relevância estratégica.

Em Maio de 2008, em Bruxelas, com a decisão do estabele-
cimento da NPM visava-se a coadjuvação de livre circulação de
pessoas e a amplificação do controlo da emigração clandestina e
dos eventuais tráficos associados. Foi este o modo eleito pela UE
para corroborar a administração cabo-verdiana, no controlo das mi-
grações clandestinas, através de uma selecção dos fluxos migrató-
rios, com o propósito de agilizar a circulação legal de pessoas e,
conformemente, promove-se, em conjunto, a cooperação entre a
Agência Europeia de Cooperação Operacional nas Fronteiras Ex-
ternas (FRONTEX), o Serviço Europeu de Polícia (EUROPOL) e
as autoridades cabo-verdianas.

No que se refere às novas políticas da UE, Cabo Verde destaca-
se, no âmbito da NPM, pois a diáspora cabo-verdiana reside, maio-
ritariamente na UE, onde manifesta um elevado grau de integração.
Outra das facetas desta Parceria é, do nosso ponto de vista, a am-
plificação da extensão geográfica dos Acordos de Schengen, dada
a transposição, do requisito legal de dispensa de apresentação de
Visto ou Passaporte, obrigatório para a circulação, permanência e
fixação de cidadãos cabo-verdianos na Europa e ao invés, para ci-
dadãos de países europeus, aderentes ao referido Acordo e, além,
de um controlo policial mais restrito aos trânsitos que trespassam
quaisquer fronteiras do arquipélago.

Esta NPM será, também, uma vantagem no incremento ao tu-
rismo, considerável fonte de receitas para o país, ao inserir-se na
rota atlântica dos cruzeiros do Mediterrâneo, rota com escala nas
Ilhas Canárias e, em seguida, Cabo Verde. O investimento na área
do turismo revela-se duplamente vantajoso, uma vez que permite o
aumento da entrada de receitas no país e por outro lado, ao abrigo
da NPM facilitam-se as diligências administrativas, em torno da
obtenção de vistos.

www.lusosofia.net
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O arquipélago patenteia uma matriz civilizacional ocidental e,
presentemente, já detém o estatuto de País de Rendimento Médio,
aderiu à Organização Mundial do Comércio (OMC4); enquadra-
mentos que facultam a sua integração, em sectores que perpassam
áreas distintas: da cooperação, às relações comerciais transitando,
consecutivamente, pelo investimento privado, na mira de uma inte-
gração no mercado comunitário.

O posicionamento geoestratégico e o percurso político anterior,
uma suposta herança cabralista encaminharam o território pelo per-
filhamento da Política do Não-Alinhamento. Reincidindo na única
opção do panorama ex-colonial português, não se excluíam as be-
nesses das instituições internacionais, em matéria de apoios ao de-
senvolvimento.

Numa época de crescente ebulição política é relevante a presci-
ência, em 1972, da transposição literal de poderes, entre o Estado
português e a Guiné portuguesa e Cabo Verde, avanço ao período
independentista, conjecturado por António de Spínola e Leopold
Senghor. Renovadamente, estes territórios protagonizaram situa-
ções ímpares, para a época.

As aspirações independentistas despertaram, oficialmente, no
circuito lusófono, por iniciativa de Amílcar Cabral encetando o pé-
riplo, com a criação, em 1959, do Partido Africano da Independên-
cia da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) implicando-se em acções, de
impacto internacional. Amílcar Cabral era um personagem aliado
dos eméritos líderes independentistas, deste período.

4 OMC: A Organização Mundial do Comércio, com sede em Genebra, foi
criada a 1 de Janeiro de 1995, na sequência das negociações do Ciclo do Uru-
guai (1986-1994). Actualmente integra 157 países. A OMC é uma organização
que trata da abertura comercial, é, igualmente, um circuito onde os governos
negoceiam e acertam os seus acordos comerciais. As actuações nevrálgicas da
OMC são os seus acordos, negociados e assinados pela maior partes países do
mundo. Impõem uma regulamentação jurídica que rege o comércio internacio-
nal. O objectivo é permitir livre trocas entre produtores de bens e de serviços.

www.lusosofia.net
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16 Stela Lourenço

A contiguidade geográfica de Cabo Verde e a adopção do mo-
delo administrativo, num período anterior, encaminharam o Estado
português para a atribuição de privilégios excepcionais ao terri-
tório constituindo-se, conformemente, uma população, com uma
estrutura regular e um proeminente nível de instrução: condições
ímpares no circuito colonial lusófono.

O povoamento do território decorreu da aglomeração de popu-
lações provenientes de distintos grupos étnicos, o que não cons-
tituiu obstáculo aos intercâmbios entre agregados atingindo como
efeito um autêntico mosaico de populações e culturas. Esta dispo-
sição conduziu os habitantes desse lugar, desde os primórdios, a
uma integração em acções internacionais.

A magnífica centralidade geográfica adaptou o arquipélago à
intersecção das culturas que se cruzavam no Atlântico, propici-
ando a criação de uma dinâmica económica, facultada pelos elos
intercontinentais, ainda que se tratasse de um lugar inóspito e des-
provido de recursos naturais.

A adesão de Cabo Verde às políticas europeias anuncia-se como
uma possibilidade de extensão do seu crescimento, nomeadamente
nas áreas da cooperação, relações comerciais e investimento es-
trangeiro. É esse o pressuposto que subjaz à implementação da
Parceria Especial (PE) que visa suplantar o Acordo de Cotonou5,
com convenções políticas e planos de cooperação, destinados a su-
perar o costumado binómio de doador-beneficiário.

Ao olhar da UE, Cabo Verde apresenta-se como um país «à
parte», em África, porque é um Estado democrático, com uma or-
ganização administrativa conveniente, empenhado no reforço dos
valores universais, atributos aos quais se acresce uma notoriedade

5 Acordo de Cotonou: As negociações para um novo acordo entre os países
ACP e a Comunidade Europeia iniciaram-se em Setembro de 1998 e concluíram-
se no decurso de uma conferência ministerial em Fevereiro de 2000. O novo
acordo foi assinado em Cotonou, no Benim a 23 de Junho de 2000 e entrou em
vigor a 1 de Abril de 2003.
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granjeada, pela exemplaridade e singularidade de uma acção polí-
tica, disseminada pelo circuito da África ocidental.
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Capítulo I: Geografia e Autonomia

1.1. Nos Primórdios

O achamento de Cabo Verde é reconhecido como sendo atribuído
ao genovês António de Noli, afirmação fundamentada na Carta Ré-
gia de 19 de Setembro de 1462. Na sequência da morte de D. Hen-
rique sucedeu-lhe o irmão D. Fernando, na superintendência da Or-
dem de Cristo6 e era nessa qualidade que D. Afonso V doava a D.
Fernando cinco das nove ilhas integrantes do arquipélago de Cabo
Verde. Nos dois anos subsequentes, as restantes ilhas completaram
a doação.

No decurso desse ano iniciou-se a ocupação do território, com
uma entrada precursora na Ribeira Grande situada na Ilha de San-
tiago, uma vez que esta ilha usufruía de bons portos e de água po-
tável. A aridez não constituiu obstáculo à instalação registando-se,
desde os primórdios, uma aderência ao sítio, com o propósito de
uma ulterior fixação, dada que a magnífica localização permitia o
controlo da navegação no Atlântico.

Ilhas, desprovidas de recursos naturais e, à primeira apreciação,
a exploração agrícola antevia-se, como uma tarefa árdua, pelo que
os potenciais incentivos à instalação se afigurassem problemáticos.
Expunha-se como um arquipélago deserto, a que se acrescia, em
seu desabono, a adversidade climatérica, não obstante, neste pe-
ríodo inicial de povoamento interessava à Coroa portuguesa cativar
habitantes e a doação de terras apontava-se, como um atractivo ao
estabelecimento no território.

6 Fonte: Barreto, António & Mónica, Maria Filomena, (1992-2000), “Cristo,
Ordem”, in Serrão, Joel (Dir.) Dicionário de História de Portugal, Vol II, 1a

Edição, Porto: Figueirinhas, pp. 236. Ordem de Cristo: Ordem instituída, em
Roma, pelo papa João XXIII, a pedido de D.Dinis. Ordem inicialmente admi-
nistrada pelo infante D.Henrique; figura com influência significativa no período
dos Descobrimentos.
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Se, por um lado, a Coroa portuguesa, apelava à instalação no
novo território, por outro, revelava-se inapta à sua administração,
por consequência tornou-se inevitável a transferência de funções
para intermediários, figuras essas designadas por donatários7, a
quem cabia a responsabilidade da administração, distribuição das
terras e, das de mais benesses, como contrapartidas, ao incentivo
ao povoamento.

Referente ao comércio constatava-se que os atractivos fiscais e
comerciais atraíam inúmeros comerciantes europeus às paragens,
mas dada a imprecisão das fronteiras e dos produtos passíveis de
trocas comerciais, foi necessário impor a obrigatoriedade de resi-
dência, de modo a impedir que os não-residentes usufruíssem, ili-
citamente, de regalias concedidas aos moradores e demais, a obri-
gatoriedade de, unicamente, transaccionarem a produção local.

Além dos donatários e, na linha argumentativa de António Hes-
panha e Catarina Santos, entre as novas figuras, criadas pelo rei
surgiram os corregedores e os feitores que cerceariam, a partir de
então, a prática dos donatários e, julgou-se necessário, instituir o
cargo de capitão das ilhas franqueando, o estatuto do donatário,
cabia-lhe a tarefa da distribuição das terras, a quem demonstrasse
capacidade económica para as cultivar, por períodos de actividade
de cinco a dez anos e, na eventualidade de, não se assistir à sua
exploração impunha-se a devolução. Foi, sob este modelo que a
Coroa portuguesa implementou a actividade agrícola no território.

Na verdade este modelo de administração cingia-se a uma he-
rança, de inspiração feudal por facultar a determinados indivíduos,
os direitos de exploração de amplos espaços. Correntemente, tais
poderes eram delegados a entrepostas pessoas cabendo a esses pri-
vados a recolha dos benefícios. O regime vigorou até 1587, altura,
em que a Coroa manifestou interesse na administração directa das
ilhas.

7 Donatários: aquele que recebia um terreno, para povoar, explorar ou admi-
nistrar.
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Em Cabo Verde e na Costa da Guiné, entre meados do século
XV e meados do século XVII, o sistema operacional da Coroa por-
tuguesa no terreno, processava-se, pelos itinerários de duas moda-
lidades distintas, ou os contratos de arrendamento, por um período
de tempo alargado ou as licenças individuais de curta duração.
Ressalve-se que os rendeiros arrendavam as terras aos foreiros8 e
estes, na sua condição de inquilinos, sujeitavam-se ao pagamento
de rendas anuais. Face à frequente situação de carência de liquidez
financeira, originada pela débil produção, os pagamentos seriam
realizados em géneros: tabaco, vinho e algodão. Na ocorrência de
o rendeiro se tratar da Coroa, competia ao ouvidor9 local auferir a
quantia, tarefa dificultada, pelos obstáculos no acesso aos locais,
desprovidos de quaisquer meios de transporte.

De modo que o rendimento da Coroa, nem sempre era exequí-
vel criando-se, por conseguinte, um espaço de autonomia para os
seus foreiros; situação inviável, caso o foreiro se tratasse de um
donatário residente, a exercer controlo directo sobre a sua propri-
edade. Essa autonomia e, quase isenção de pagamentos, por parte
dos foreiros sobrevieram, na ilha de Santo Antão, até 1755.

8 Fonte: Barreto, António & Mónica, Maria Filomena, (1992-2000), “Fo-
rais”, in Serrão, Joel (Dir.) Dicionário de História de Portugal, Vol III, 1a Edi-
ção, Porto: Figueirinhas, pp. 55-57.
Forais: Concessão pelo rei ou pelo senhorio laico ou eclesiástico, de uma autori-
zação de utilização de propriedade, segundo determinadas regras que, impostas
pela entidade outorgante. Situações, habitualmente, verificadas em contratos
agrícolas, com vista ao povoamento ou à angariação de mão-de-obra.
As concessões eram definitivas, com direitos hereditários. No direito da alie-
nação das propriedades salvaguardavam-se as obrigações inerentes ao cumpri-
mento dos encargos.

9 Fonte: Barreto, António & Mónica, Maria Filomena, Serrão, (1992-2000),
“Ouvidor”, in Serrão, Joel (Dir.) Dicionário de História de Portugal, Vol IV, 1a

Edição, Porto: Figueirinhas, pp. 504.
Ouvidor: denominação aplicada a magistrados, com funções conciliatórias,
junto dos senhorios.
Inicialmente, cabia-lhes a tarefa da instrução de processos e de assessoria do rei.
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O regime de multi-propriedade aplicava-se, apenas, às ilhas de
Santiago e do Fogo, as restantes ilhas estavam sujeitas ao regime de
monopropriedade. No caso precedente, os de mais habitantes aca-
lentavam relações de dependência, com um proprietário exclusivo.
Nas ilhas, onde vigorava o regime de multi-propriedade ter-se-ia
gerado uma dinâmica económica, em torno da fixação nas terras,
inexistente nas restantes ilhas. Quem quer que usufruísse do di-
reito de propriedade de terras doadas tornava-se detentor de pleno
direito, somente, com a incumbência do pagamento do imposto da
dízima.

O ordenamento do território prosseguia, as restantes ilhas fo-
ram, sequencialmente, concedidas e povoadas, em regime de ca-
pitanias-donatorias10. Este modelo adequava-se a implantações,
em territórios desertos ou de reduzida população, de modo que
quando a Coroa se encontrasse impossibilitada de administrar, di-
rectamente, os territórios dotava figuras, designadas por donatários,
de poderes e privilégios que almejassem o desenvolvimento do ter-
ritório.

Apesar das condições adversas do território, com parcos pro-
ventos, em matéria de produção agrícola e de criação de animais, a
situação evoluiu e, no final do século XV, o arquipélago já dispo-
ria, de uma produção significativa de couros, sebo, algodão, cava-
los, cultivo da vinha, árvores de fruto, algodoeiro, cana-de-açúcar
e criação de gado, práticas que se revelaram-se adaptadas, às pecu-

10 Fonte: Barreto, António, (1992-2000), “Capitanias-donatorias”, in Serrão,
Joel (Dir.) Dicionário de História de Portugal, Vol I, 1a Edição, Porto: Figuei-
rinhas, pp. 472-477.
Capitanias-donatorias : criação ocorrida no séc. XV, como forma de o rei admi-
nistrar territórios ocupados no espaço atlântico, por intermédio da concessão de
regalias a particulares. Não se tratava da concessão das terras, apenas dos be-
nefícios inerentes à sua exploração, em dependência directa da autoridade régia.
Modalidade que permitia uma economia de encargos inerentes à exploração de
terras e a ocupação da nobreza, empobrecida, pela crescente desvalorização da
moeda.
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liaridades do clima e do solo. A produção de açúcar, aguardente,
fruta e de panos atingiu níveis de tal modo expressivos, relativa-
mente aos restantes produtos permitindo-se a sua reexportação.

O povoamento decorreu, de modo expressivo e, segundo Ba-
leno: “Em 1497, a cidade da Ribeira Grande, já revela uma vida
social minimamente organizada, com um poder local formalmente
montado, a câmara; com instituições de fiscalização e controle fi-
nanceiros, o almoxarifado; além de outras, para a assistência sani-
tária e religiosa, o hospital e a Igreja.”11

Com o objectivo de prosseguir o estímulo ao povoamento, a
Coroa portuguesa concedeu vantagens, de exclusividade, no co-
mércio e a proximidade da Costa da Guiné apresentava-se como
um benefício. Por isso, ulteriormente, ter-se-ia assistido ao incre-
mento da plataforma comercial, da ilha de Santiago, lugar permi-
tindo o desenvolvimento de laços comerciais, com a Costa Afri-
cana.

Se o espaço se vocacionava, para a realização de intercâmbios
económicos, entre o exterior e o interior, existia a reserva da dis-
ponibilidade financeira. Para dar início às múltiplas intervenções
pressupunha-se a existência de capital, para a compra directa de
escravos, no continente africano a que subjacia a compra de mer-
cadorias, destinadas aos intercâmbios, acrescidas dos custos ine-
rentes ao transporte.

Por consequência, quem usufruía de semelhantes condições
eram, apenas, os mercadores, em exercício. À partida, as clas-
ses desprovidas, de recursos económicos estariam excluídas do cir-
cuito. Foi deste período que datou a inserção de elementos negros,
nos intercâmbios, associados a acções económicas, na condição de
escravos. E, de acordo com Torrão, os escravos dividiam-se em três

11 Baleno, Ilídio (1991), “Povoamento e Formação da Sociedade” in Luís Al-
buquerque & Ma Emília M. Santos (Coord.), História Geral de Cabo Verde, Vol.
I, Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical / Cabo Verde: Instituto
Nacional de Cultura de Cabo Verde, pp.136.
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categorias: os destinados à exportação, os rurais e os domésticos.
O algodão e os panos prestavam-se a moeda de troca no comércio
de escravos, com um baixo custo de produção e transporte, defronte
das condições de monopólio.

Asseverou-se a relevância do espaço, pela sua centralidade geo-
gráfica, zona de intercepção de rotas atlânticas e, na acessibilidade
e conveniência dos seus portos que se prestavam a locais de para-
gem e, de reabastecimento de navios, em circulação pelo Atlântico.
O desígnio teria sido o da criação de uma plataforma comercial es-
trategicamente localizada, pela sua convergência atlântica e, pela
proximidade da costa africana; factores adequados, ao intercâm-
bio estável de mercadorias, sem o reforço de segurança; condição
exigível, em qualquer outro sítio da Costa da Guiné.

Novamente, em consonância com Hespanha, no século XVI,
em Cabo Verde, co-existiam feitorias e contratadores particulares.
No primeiro caso, as tarefas eram exercidas por funcionários ré-
gios e, no segundo, eram desempenhadas, de livre iniciativa, em
contrapartida, de uma renda paga ao rei. Os contratadores, com
obrigações, para com o rei recrutavam figuras designadas por «fi-
lhos da folha», a residir nas ilhas: figuras abrangidas, por um re-
gime limitado de actuação que perdurou até à criação das grandes
companhias de comércio estrangeiras e, em paralelo, estabelecia-se
a categoria dos «estantes» permitindo, a participação no comércio
aos que não usufruíam do estatuto de moradores.

As feitorias revestiam-se de múltiplas competências, por con-
sequência, aplicava-se, especificamente, a designação de feitoria-
fortaleza, àquelas a cujas funções comerciais se agregassem inte-
resses da Coroa, a que se aliava a promoção de intercâmbios, insu-
flados de regalias militares e diplomáticas.

Com o propósito de estender a influência nesta zona, a Co-
roa portuguesa concedia benefícios aos moradores de Santiago, em
transacções mercantis operadas na Costa da Guiné (Carta Régia de
1466) usufruindo estes, além dos rendimentos inerentes aos seus
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tratos, do granjeio do lucro, de um por cento do valor, dos produ-
tos transaccionados na Costa da Guiné.

A proficuidade da proximidade insular da Costa da Guiné afi-
gurava-se como uma garantia de segurança, no trato com os autóc-
tones. Estabelecido este aval de fiabilidade, o território prestou-se à
instalação de estruturas administrativas, judiciais e fiscais dispondo
como móbil a constância, das transacções operadas.

Foi, com base no mercado guineense que se delineou a econo-
mia de Santiago, em virtude da insuficiência económica das ilhas,
com uma escassa produção agrícola e bovina. O mercado guine-
ense foi, integralmente, absorvido pelos comerciantes de Santiago,
pelo rumo da adjacência e comodidade do porto.

A segurança era o critério das operações efectuadas em Santi-
ago, sem réplica na Costa da Guiné. Santiago adquiriu a postura de
mediador comercial, entre a Costa da Guiné e a Península Ibérica
e, ulteriormente, com o novo continente. Era dessa paragem que
partia a provisão de mão-de-obra escrava, para os mercadores ou
os respectivos mandatários, de Lisboa e Sevilha.

A partir da pesquisa de E Silva: “ (...) dadas as suas virtuali-
dades de entrepostagem, a ilha de Santiago (...) vai ser utilizada
como uma espécie de feitoria guineense off-shore, tanto pela Co-
roa, como pelos seus contratadores, a quem ela arrenda os impos-
tos, sobre o tráfico da Guiné.”12

Com base, neste sustentáculo, ergueu-se uma estrutura admi-
nistrativa composta por contadores, almoxarifes, escrivães e fei-
tores régios, com vista a gerir o rendimento deste comércio e, de
realizar as correspondentes transferências, para Lisboa. Com a fi-
nalidade de salvaguardar o monopólio instituído constituiu-se um
poder político local, o dos proto-governadores.

12 Correia e Silva, António, (1991), “Cabo Verde e a Geopolítica do Atlân-
tico” in Luís Albuquerque & Ma Emília M. Santos (Coord.), História Geral de
Cabo Verde, Vol. II, Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical / Cabo
Verde: Instituto Nacional de Cultura de Cabo Verde, pp.4.
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Foi deste modo que a cidade da Ribeira Grande se transformou
num lugar, economicamente atractivo, porque possibilitava trocas
comerciais assaz lucrativas. Uma ilha, no âmago das rotas maríti-
mas e, previsivelmente, foco de actividades comerciais, de abali-
zada pujança, para a época. Desde os primórdios que a população
das ilhas se empenhava, em transaccionar mercadorias com múlti-
plas regiões.

À medida que aumentava o tráfego transatlântico engrandecia-
se a monta geoestratégica do arquipélago. Sitio de paragem, para
as rotas do novo continente e de África e da Índia e, era, nos seus
portos que se mercadejava, entre os locais e os estrangeiros, sem
qualquer controlo, por parte das autoridades originando disputas
danosas, para os comerciantes locais que cediam alienando as suas
mercadorias, a preços reduzidos.

A conveniência de Santiago consistia em intervir, enquanto su-
porte dos intercâmbios transatlânticos, da vertente africana salien-
tava-se o comércio de escravos, cera, marfim; produtos reexporta-
dos para Castela, Madeira, Canárias, Flandres, etc., e, da produção
interna relevava-se o valor mercantil dos panos; os restantes produ-
tos seriam cavalos e quinquilharia. Todas estas mercadorias cons-
tituíram o cerne dos abastecimentos, destinados à Costa da Guiné.

Foi, pela rede portuária que as grandes cidades como a Ribeira
Grande, Praia e S. Filipe acederam à participação no circuito eco-
nómico. Nesses locais, além da classe mercantil constituíram-se
classes de índole administrativa, judicial e clerical; apesar de as
cidades não desfrutarem de produção própria subsistiram, pelo tra-
jecto dos salários, impostos, lucros e dádivas, mantendo-se, confor-
memente, como pontos intermediários nas transacções comerciais,
entre o exterior e o interior.

O fulcro das actividades comerciais desenrolava-se no litoral,
em torno dos portos; assim sendo, não se tornava apelativa a fixa-
ção, no interior do território. A partir de 1472 introduziu-se uma
nova modalidade, a acrescer à mera transacção de mercadorias e
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de bens, provenientes doutros territórios: tratava-se da produção
interna de algodão. A figura do escravo adquiriu, neste contexto,
um renovado valor, em virtude de uma participação activa na pro-
dução, ao converter-se, num consorte do rendimento.

A cultura do algodão expunha-se, como uma das fontes de re-
ceita do arquipélago; mais tarde seriam os castelhanos a assumir
a colheita da urzela, substância considerada de interesse capital,
na produção de corantes, indispensáveis ao tingimento dos tecidos;
material que veio a revelar-se, de primacial alcance, neste comér-
cio prestando-se, inclusivamente, a moeda de troca no tráfico de
escravos.

Inicialmente, os panos fabricavam-se, somente na ilha de San-
tiago e, ulteriormente, a ilha do Fogo acresceu-se aos lugares que
ostentavam a chancela de produtor de algodão. O algodão, de pro-
dução cabo-verdiana prestava-se a objecto de resgate, nas transac-
ções de escravos. Dado o elevado número de escravos envolvidos,
nas transacções efectuadas no porto de Casamansa (Sul do Sene-
gal) e no rio de S. Domingos (Guiné), os mercadores adicionavam,
outras mercadorias às permutas, além do algodão constavam a cera
e o marfim.

No Golfo da Guiné, dos contratos de exclusividade realizados,
para a exploração do comércio, obtinham-se, em troca de rendas
anuais e de contratos, com a cláusula da obrigatoriedade de explo-
ração, por períodos quinquenais, de cem léguas da costa de África.
Na sucessão dos proventos positivos nessa região, outrora deno-
minada por Costa do Ouro13 era aí, estabelecida a Feitoria de São

13 Nomenclatura geográfica, de base económica. Aquando da queda de Cons-
tantinopla, sob o domínio turco (1453), os Estados cristãos procuravam esta-
bilizar a moeda fixando uma paridade, tendo como garantia, a base do estalão
ouro. Perante as oscilações da moeda, em Génova (grande empório comercial da
época), em 1445, encomendou-se a uma comissão de peritos uma solução para a
crise dos câmbios. Dois anos mais tarde é apresentada uma proposta, assente na
adopção do estalão ouro, inspirada no modelo dos Estados muçulmanos de Síria,
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Jorge da Mina, onde se resgatavam produtos como o trigo, os teci-
dos e os cavalos, por ouro e escravos.

No decurso do século XVI, o comércio dos escravos alargou-se
e, nesse domínio, outrora designado por Reino do Benim era cons-
tituído um entreposto comercial, onde se efectuavam intercâmbios
com base em: bronze, latão, pimenta, tecidos, marfim e escravos.
Concludentemente, a ulterior alteração da denominação deste lito-
ral, para Costa dos Escravos14.

O crescente interesse económico, pelo litoral da Guiné levou
ao seu patrulhamento e foi, na prossecução dessa investida que, a
partir de 1512 se encetaram negociações, com o Reino do Congo,
no intuito de se implementar a coordenação conjunta do comércio
de escravos, na costa ocidental da África Central.

Outra partilha de interesses, entre Portugal e o Reino do Congo,
centrava-se na oposição, ao poder muçulmano, na região. Face a
este panorama, a Corte portuguesa enviou padres e missionários,
para a corte do Reino do Congo e este, por seu turno, destacou uma
representação, para São Tomé e Príncipe. Território que adquirira
relevância comercial, em 1500, aquando do cultivo de plantações e
instalação de um entreposto insular. Deste circuito brotaram rela-
ções comerciais frutíferas aprofundadas, com o comércio atlântico
de escravos.15

As alianças estabelecidas em domínios etíopes propunham-se
conter a presença muçulmana, na região. A Etiópia correspondia
ao lendário reino do Preste João, cujos monarcas, fiéis seguidores
do cristianismo e inimigos ancestrais dos sultões da região, a cujas
investidas subsistiam. Esta reputação de antagonismo aos muçul-

Egipto e Iémen. Após a aprovação, todos os câmbios em Génova, passaram a
ser cotados em ouro.

14 Cf.,ANEXO VI.1 In Turley, David (2002), História da Escravatura, Lis-
boa: Teorema, Mapa 1 e Mapa 2.

15 Fonte: Klein, Herbert S. (2002), O Comércio Atlântico de Escravos. Qua-
tro Séculos de Comércio Esclavagista, Lisboa, Editora Replicação.
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manos, aliada à suposta existência de ouro conferiam ao território
uma auréola mítica que atraía os ocidentais.

A expansão marítima prosseguia, sob o arquétipo das talasso-
cracias16, fortificações costeiras integradas em redes de feitorias,
licenças de navegação e cartazes17, sustentáculo de acordos diplo-
máticos e alianças, articulados, com missões religiosas, ao abrigo
do Acordo do Padroado, entre a Santa Sé e a Coroa Portuguesa.

Segundo Hespanha e Catarina Santos, no decurso do século
XVI, em Cabo Verde, assistiu-se ao revezamento das feitorias pe-
los contratadores particulares, exercendo-se esses a actividade, de
livre-iniciativa ao invés, do modelo inicial, em que o desempenho
era da competência dos funcionários régios.

Posteriormente, convinha ampliar enquadramentos estratégicos
adaptados à presença portuguesa, comodidade anunciada, sob a
forma de simples aventureiros ou missionários munidos de man-
datos, com poderes para a realização de tratados de paz, de vassa-
lagem ou de protectorado, sobre os quais imperava o modelo se-
nhorial português.

Destaque-se a figura dos lançados18: tratavam-se de aventurei-
ros implantados na costa e no interior da Guiné setentrional ocu-
pando, ocasionalmente, cargos dirigentes, em comunidades locais.
Apesar de existir uma punição legal que os perseguia (Carta Régia
de 1474), estes personagens mantiveram-se a desempenhar funções

16 Talassocracias: império marítimo, pelo rumo do domínio das rotas comer-
ciais e marítimas, por parte de um Estado.

17 Cartaz: salvo-conduto, emitido pelas autoridades portuguesas aos seus ali-
ados e a todos aqueles que pagavam tributos. Exibido de forma visível, em caso
de ameaça.

18 Cf. A. Carreira, Cabo Verde in Estêvão, João, Cabo Verde, pp. 188-189
“(...) comerciantes clandestinos, Portugueses e depois também Cabo-Verdianos,
que se estabeleceram na zona dos «rios da Guiné» a partir do começo do século
XVI e que serviam de intermediários entre os traficantes e os chefes locais ou
outros vendedores de escravos e de géneros.“
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de representação comercial, a título individual, apartados dos inte-
resses da Coroa.

A expansão das ilhas perpetuava-se, com base nesta postura de
entreposto comercial e de aprovisionamento, com especial desta-
que para o contributo aos intercâmbios esclavagistas das Caraíbas
e do Brasil; táctica prestando-se à colmatação da carência de recur-
sos do arquipélago. Cabo Verde alienou a sua extensão estratégica,
com o desvio da rota, o comércio de escravos prescindiu da escala
em Santiago e sucedeu, de modo directo, entre a Costa da Guiné e
as Canárias, Antilhas e o Brasil.

O prejuízo, pelo abandono de Santiago, enquanto pólo de atrac-
ção para os navios em circulação, acarretou a suspensão da venda
dos produtos locais, com o consequente descalabro da economia
interna, numa altura, em que se procedia a significativas altera-
ções, resultantes de um expressivo desvio da rota do comércio,
para a Costa da Guiné. No período áureo, o périplo esclavagista
entabulava-se em Lisboa, na correnteza rumava-se, em direcção ao
arquipélago, onde se procedia à aquisição de panos, entre outros
produtos e, em seguida, a viagem prosseguia, na rota de Bissau ou
do Cacheu, onde se cambiavam as mercadorias.

As implicações desta retirada não auguravam uma evolução
pacífica, para a economia insular: os navios abdicaram de apor-
tar a Santiago e a Coroa portuguesa acrescentou um imposto de
25%, cobrado a todas mercadorias, procedentes da Costa da Guiné.
Operou-se, deste modo, a destabilização de toda a produção in-
terna que fora projectada para os intercâmbios esclavagistas, com
a Costa da Guiné.

Para a Coroa portuguesa, teria sido conveniente manter o tráfico
em Santiago, já que aí teria oportunidade de efectuar um controlo
directo, sobre os proveitos; pois, na Costa da Guiné, tal rendimento
escapava à sua fiscalização. Com a agravante de a redução drástica
da circulação ter atingido níveis diminutos e de o sítio se manter,
apenas como posto de abastecimento naval, de víveres e água.
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Aquando da Restauração, a actividade comercial alargava-se
à Guiné e aos donatários, fixados em Cabo Verde finalizando-se
este ciclo, com o agravamento dos prejuízos na transposição da
superintendência administrativa, para território guineense. Com a
acentuação da concorrência estrangeira cabia às ilhas, unicamente,
o papel de suporte, através dos seus portos e do fornecimento de
produtos destinados aos mercados africanos.

Acresça-se ainda o inconveniente de a Coroa portuguesa ter ce-
dido aos interesses dos comerciantes franceses, ingleses e holan-
deses, em detrimento de Santiago, caso contrário, arriscar-se-ia a
perder a influência e os benefícios na Costa da Guiné; lugar, onde
se evidenciava o aumento da presença estrangeira e a debilitada
Coroa portuguesa (período, Pós-Restauração) acatou, sem delon-
gas, a transferência directa do tráfico.

O estorvo causado pela concorrência estrangeira extenuou a ca-
pacidade económica dos ilhéus; debilitados com os danos, causa-
dos pelos elevados custos da mão-de-obra, a que se acresceram os
encargos aduzidos às propriedades rurais, com missas, pensões e
esmolas.

Do lado exterior, aportavam às ilhas produtos de primeira ne-
cessidade, bastante solicitados pela população residente e era, em
semelhante panorama que se operavam as transacções comerciais
das ilhas, preferencialmente com estrangeiros. Nas múltiplas tran-
sacções, os espanhóis eram os únicos a pagar em dinheiro, os res-
tantes compensavam, em espécie. Sem a presença estrangeira, de
ingleses, franceses, holandeses e espanhóis, a sobrevivência dos
moradores das ilhas ter-se-ia tornado impraticável, num período,
em que os atractivos para a Corte portuguesa se concentravam no
Brasil.

Era a derrocada da economia de Santiago sobrevindo, numa al-
tura em que se agravavam as condições económicas internas, com
o desencaminhamento do comércio da Costa da Guiné. Adicionan-
do-se a agravante de, neste novo cenário, se autorizar a concorrên-
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cia de nacionais do Reino e de estrangeiros, ao abastecimento do
mercado interno. A inovação da coacção ao pagamento de direi-
tos, sobre os cativos resgatados, entretanto introduzida, agravava o
efeito lesivo, das políticas aplicadas.

O declínio, originado pela concorrência estrangeira contribuiu,
de igual modo, para a redução dos preços dos produtos locais,
transportados para a Costa da Guiné e, nesse lugar, assistiu-se a
um aumento equitativo dos preços da venda dos escravos. Torrão
equacionou a situação, nestes moldes: “O que se compra enca-
rece o que se vende embaratece. Os termos da troca com a Guiné
vão conhecer uma persistente deterioração, em desfavor do cabo-
verdiano.”19

O pequeno comércio subsistente enquadrava-se na procura, no
decurso da aguada, de víveres destinados ao reabastecimento das
tripulações dos navios: produtos hortícolas, sal e gado. Os panos
de algodão, a urzela e os seus derivados, mantinham, igualmente,
uma taxa de rentabilidade elevada, devido à demanda das embar-
cações, em trânsito.

No caso das ilhas da Boa Vista e do Maio, a partir da abertura
dos portos à navegação inglesa e norte-americana, o povoamento
progrediu, significativamente, nos finais do século XVIII. Os es-
trangeiros reconheciam o primor dos portos da ilha Brava e em pa-
ralelo, abasteciam-se de algodão. Sob o controlo, da Companhia de
Grão-Pará e Maranhão, o contrabando de algodão, não cessou por
completo, somente abrandou surgindo, inclusive, alguns elementos
da Companhia implicados no tráfico, associado ao produto.

Cabo Verde prestou-se àquilo que foi designado por “Ciclo do
Tráfico”, com a função de entreposto do comércio de escravos, pe-
ríodo que despontou com o povoamento e se dissolveu, em meados

19 Torrão, Ferraz Ma Manuel (1991), “Actividade Comercial Externa de Cabo
Verde: Organização, Funcionamento, Evolução” in Luís Albuquerque & Ma

Emília M. Santos (Coord.), História Geral de Cabo Verde, Vol. I, Lisboa: Ins-
tituto de Investigação Científica Tropical / Cabo Verde: Instituto Nacional de
Cultura de Cabo, pp. 255.
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do século XVII. Neste período toda a vida económica e social do
arquipélago se configurava, em torno desta actividade. O erário
público local nutria-se da cobrança de impostos alfandegários so-
bre os escravos, resgatados na Guiné e, em paralelo garantia-se a
produção interna, pelo recurso à mão-de-obra escrava; ganhos, ha-
bitualmente, provindos da venda externa de escravos.

O término do relatado ciclo, correlacionava-se, segundo Ba-
leno, com a concorrência estrangeira na Costa da Guiné, reduzindo
a capacidade financeira dos operadores do arquipélago na compra
de escravos e, sem escravos, anulava-se a missão de entreposto.
Esta dificuldade de fazer face à concorrência, sentida, de igual
modo, pela Coroa Portuguesa, constrangida a restringir a sua ac-
tuação, ao âmbito do Cacheu.

Após a Restauração, reforçaram-se as posições portuguesas no
Atlântico, designadamente, nas ilhas; mas, em contracorrente, so-
brevieram inúmeras cisões de exclusividade, nos remanescentes
territórios. Apesar dos litígios opondo Espanha a Inglaterra; para
as possessões portuguesas, a ameaça mais significativa provinha
da Holanda, com as suas ocupações, eficazmente, orquestradas no
Atlântico e as subsequentes ocupações (Senegal, Brasil, Guiana,
Mina, Curaçao, Aruba, Bonaire e nas Caraíbas) acrescidas do abas-
tecimento de sal, em Cabo Verde.

O poderio militar naval converteu-se, no estandarte da nova
conjuntura, sem o qual, não seria praticável a prevalência dos inte-
resses comerciais. E nesse novo contexto, o sítio achava-se reser-
vado às grandes companhias, devidamente, apetrechadas de meios
técnicos e militares abarcando múltiplas actividades; por outro la-
do, os pequenos comerciantes do arquipélago sujeitos às condições
de transporte de terceiros e aos elevados preços, nomeadamente,
por parte de governadores diluíram-se neste círculo; subsequente-
mente foram arredados das transacções económicas.
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A ordem geopolítica, deliberada pelo Tratado de Tordesilhas20

conferia direitos de exclusividade à Coroa portuguesa, sobre o ter-
ritório de Cabo Verde; contudo, tal facto, não salvaguardava o ter-
ritório dos ataques exteriores, sobrevindo estes nos idos de 1530:
aquando do despontar da concorrência francesa, na Costa da Gui-
né; época em que se verificava um aumento da oferta de produtos
e, de mais, um incremento da demanda de mão-de-obra escrava,
com o consequente agravamento dos preços.

As Coroas portuguesa e espanhola organizaram-se, em defesa
das suas vantagens no comércio atlântico: tratou-se do advento da
aliança diplomática luso-espanhola. A invocação da autoridade da
Igreja Católica superintendia esta pretensão de Filipe II, com base
na Regulamentação da Navegação Ultramarina, de 1591. Fórmula
conveniente, à defesa dos interesses económicos dos países da Pe-
nínsula Ibérica.

O plano holandês ajustava-se numa dupla vertente, militar e co-
mercial, com o recurso a um inovador sistema de intervenção ban-
cária. Foi então que os ibéricos assistiram à repartição do Atlân-
tico, determinada pela contestação do direito de exclusividade, so-
bre os mares, em diversas áreas: militar, comercial e política. Con-
trovérsia despoletada, pela adopção dos princípios advogados, pela
obra Mare Liberum de Hugo Grócio, de 1606.

20 Barreto, António & Mónica, Maria Filomena, (1992-2000), “Tordesilhas,
Tratado de”, in Serrão, Joel (Dir.) Dicionário de História de Portugal, Vol VI,
1a Edição, Porto: Figueirinhas, pp. 175-176.
Tordesilhas, Tratado de: com origem nos litígios ocorridos entre Espanhóis e
Portugueses, na Costa da Guiné. Com base nas reclamações, o para Nicolau
V interveio, por via da bula Romanus Pontifex, de 8 de Janeiro de 1454 con-
cedendo a Portugal o direito de pesquisa de territórios e de comércio na costa
ocidental africana, para além do Cabo Bojador e do Cabo Não.
O papa que se seguiu, Calisto III concedeu a jurisdição espiritual desta zona do
Atlântico à Ordem de Cristo.
Nas determinações deste tratado atribuíam-se “(...) a Castela todas as ilhas e ter-
ras descobertas para além do meridiano passando 370 léguas a ocidente de Cabo
Verde (...).” in Op. Cit., pp. 175.
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Com a repartição das rotas atlânticas, no século XVII irrompe-
ram zonas de conflito, com os comerciantes cabo-verdianos, arre-
dados da sua postura de centralidade atlântica e ademais, alheados
das trocas comerciais e das suas inúmeras vantagens, provindas
do panorama de concorrência estrangeira e das inconstâncias no
Atlântico. Quebrou-se assim a hegemonia nas transacções comer-
ciais atlânticas, principal fonte de rendimento dos habitantes das
ilhas.

Ocorrendo ataques, por parte dos corsários, contra navios e por-
tos, na Costa da Guiné e, em Cabo Verde, nomeadamente, na Praia,
Ribeira Grande, S. Filipe e Fogo. Impunham-se meios dissuasores
a estas investidas, os moradores solicitaram de início, a intervenção
e o financiamento, por parte da Coroa portuguesa; sem resultados
significativos, as acções prosseguiram, analogamente, a expensas
dos comerciantes locais, com o consentâneo agravamento, das res-
pectivas capacidades económicas.

Neste ciclo, a atracção de corsários mostrava à evidência a
relevância económica do arquipélago. A primeira vaga de assal-
tos, protagonizada pelo corsário inglês Francis Drake (1578,1585).
Previamente a estes ataques encetaram-se negociações diplomáti-
cas, por parte de D. João III, em associação com o rei de França, a
fim de ditarem a interdição dos ataques a corsários franceses, nos
territórios atlânticos; por este rumo, anteviram-se os acordos, pa-
tentes no Tratado de Lyon (1536) e a instituição do Tribunal de
Bayonne, incumbido de julgar ataques de corsários, de ambos os
países. O pacto com o rei de França, não obstou a prossecução das
incursões corsas, por parte de outros países.

A réplica às incursões holandesas no Brasil, em 1649, ocor-
reu com a Companhia Geral do Comércio do Brasil (1649-1720)
propondo-se conter a concorrência estrangeira nesse território; a
sequela das companhias encetada, em 1664, com a criação da Com-
panhia da Costa da Guiné ou Companhia do Porto de Palmida,
substituída, em 1676, pela Companhia do Cacheu, Rios e Comér-
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cio da Guiné, sob a direcção de um influente morador de Santiago,
com uma duração prevista de seis anos.

Nesta linha argumentativa invocamos Baleno, segundo o qual,
a partir de 1650, as ilhas de Cabo Verde foram arredadas do co-
mércio atlântico, com a destruição da sua preeminência, enquanto
entreposto do comércio transatlântico de escravos e, na correnteza,
a própria Coroa portuguesa alienou-se do lugar legando-o à mercê
das investidas, do comércio estrangeiro.

Com a destabilização de valores, por parte da concorrência,
uma grande parte dos mercadores intervenientes no mercado tres-
malhou-se, das suas condições operativas assistindo-se conforme-
mente à falência do modelo económico.

Com a destabilização de valores, por parte da concorrência,
uma grande parte dos mercadores intervenientes no mercado tres-
malhou-se, das suas condições operativas assistindo-se à falência
deste modelo económico inoperante.

Outro dos elementos a contribuir para a perda de competitivi-
dade de Cabo Verde expressava-se na escassez de recursos para o
apetrechamento das frotas existentes e, concomitantemente, assis-
tia-se à extenuação das reservas esclavagistas do arquipélago. Pos-
teriormente, ensaiou-se a erradicação de actividades subsistentes,
sob a forma de comércio informal e contrabando, sob a tutela da
Companhia do Grão-Pará e Maranhão.

No pacto da Companhia de Grão-Pará e Maranhão (1755-1778),
a Coroa concedeu à Companhia, direitos exclusivos no comércio de
escravos e panos, em Cabo Verde e na Costa da Guiné e meios, para
a constituição de uma frota zeladora do acesso dos navios estran-
geiros, à aguada. Estratégia, nefasta para os moradores, inerente
à sua própria incapacidade de agregação de meios, adequados ao
equipamento de frotas eficazes, indispensáveis para o confronto,
com a concorrência estrangeira. Em suma, a transferência de pode-
res da Coroa para a alçada da Companhia, efectuada, sob um manto
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de secretismo, com a resultante reacção adversa da comunidade re-
sidente, ao longo dos vinte anos operacionais da Companhia.

A Companhia do Grão Pará e do Maranhão prosseguiu, com a
sua política de obstrução à realização de operações comerciais, en-
tre estrangeiros e locais proibindo a realização de feiras em praias,
como forma de controlo do pequeno comércio e, em apenso, agra-
vava os impostos. O desfecho foi o enfraquecimento da economia
in loco, patente na aquisição de produtos locais, a preço reduzido
e, na sua revenda a preços elevados; com estas transacções, a Com-
panhia incorreu na integral desaprovação da comunidade residente.

As transacções comerciais da companhia assentavam no estra-
tagema: comprar o mais barato praticável e vender o mais caro
realizável. De modo que, mal a Companhia entrou em campo,
“assistiu-se a uma inflação geral dos preços nas ilhas (...) e, em
simultâneo, a redução correspondente aos preços dos produtos da
terra, moeda de troca, nas transacções do arquipélago.”21

Rematando a actuação da Companhia do Grão-Pará e do Mara-
nhão: vocacionada para o abastecimento de escravos no Norte do
Brasil, relativamente à sua prestação na economia do arquipélago,
circunscrevia-se ao fornecimento de panos, sem que, desse facto,
adviessem quaisquer benefícios, para a economia interna. Apesar
da escassez da mão-de-obra nas ilhas, o consórcio, nas suas tran-
sacções esclavagistas, unicamente abdicava dos escravos incapaci-
tados de prosseguir viagem.

Com o anúncio do desmoronamento da Companhia do Grão-
Pará e Maranhão, sequencialmente aluiu o ciclo agro-escravocrata;
vigente, durante três séculos, em Cabo Verde. O monopólio atri-
buído à companhia perdurara, durante vinte anos. Por acção desta
embargaram-se, por completo as transacções comerciais, dos resi-

21 Correia e Silva, António Leão (1991), “Dinâmicas de Decomposição e Re-
composição de Espaços e Sociedades” in Luís Albuquerque & Ma Emília M.
Santos (Coord.), História Geral de Cabo Verde, Vol. III, Lisboa: Instituto de
Investigação Científica Tropical / Cabo Verde: Instituto Nacional de Cultura de
Cabo Verde, pp.59.

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

38 Stela Lourenço

dentes com o exterior. A função desta Companhia restringia-se à
intermediação comercial, jamais à actividade produtiva.

Perante o desregulamento do mercado, nas transacções introdu-
zidas pela Companhia do Grão-Pará e Maranhão geraram-se que-
zílias locais, com lastro de longos períodos de estio, seguidos de
improdutividade agrícola e com os consecutivos períodos de fome,
estava criada a conjuntura para a derrocada “(...) da sociedade es-
cravocrata, constituindo-se a crise de 1774-75 (...) como um mo-
mento de viragem.”22

Nas ilhas, em meados do século XVIII, já existia uma consi-
derável paisagem agrária, com uma produção significativa de al-
godão, mas o alento da vida local centrava-se na visita regular
das tripulações inglesa e americana, aquando da aguada nos por-
tos. Estes dispositivos edificados, nos primórdios do povoamento
vocacionavam-se para ancoragens, de escala técnica, comercial e
militar transatlânticas.

De acordo com Estêvão23, o procedimento económico, prepon-
derante em Cabo Verde, desde a implantação no território até me-
ados do século XIX conectava-se com o Antigo Regime, sob o re-
gime dos morgadios. Acresça-se, na organização social, a supres-
são do regime de escravatura e o início do período de emigração
regular, com características marcantes no território, a que se adi-
tava a dispersão da população, do litoral, para o interior das ilhas.

Das actividades produtivas e comerciais com o exterior ressal-
te-se a exportação de urzela e sal, principais fontes de rendimento,
para a classe senhorial e o Clero. Das actividades económicas in-

22 Sobre esta temática veja-se João Estêvão, «Cabo Verde», in Nova História
da Expansão Portuguesa, Volume X, O Império Africano, 1825-1890, Valentim
Alexandre & Jill Dias (Coord.), Joel Serrão & A. H. de Oliveira Marques (Di-
rec.), 1a Edição, Lisboa, 1998, pp.167-210.

23 Fonte: Estêvão, João (1998),“Cabo Verde”, in Nova História da Expansão
Portuguesa, O Império Africano, 1825-1890, Valentim Alexandre & Jill Dias
(coord.), Joel Serrão & A. H. de Oliveira Marques (dir.), Lisboa, Editorial Es-
tampa, vol. X, pp.167-210.
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ternas sobressaíram a panaria, cana-de-açúcar, couros, peles e anil.
A agricultura, pela sua precariedade, não constituía por si só uma
fonte de rendimento, dadas a frequentes épocas de estiagem, com
os resultantes períodos de penúria produtiva.

No século XIX, os rumos da navegação mudaram de feição no
Atlântico e, sob o patrocínio do norte-americano Robert Fulton era
chegada a hora da navegação a vapor. Em 1836, o primeiro navio
a vapor, do inglês John Lewis, da East India Company atravessava
o Atlântico aportando em Cabo Verde, com a incumbência da des-
coberta do porto mais apto, ao novo tipo de navegação.

O porto escolhido foi o da Baía Grande de São Vicente, reno-
meado Mindelo e, em 1838, a East India Company alojava-se no
Mindelo, celebrando-se, entretanto, a instalação do primeiro depó-
sito de aprovisionamento. Apesar do entusiasmo, em redor deste
acontecimento, a companhia inglesa encerrou em 1850, sendo os
seus depósitos, consecutivamente, reocupados pela Royal Mail e,
por um entreposto postal inglês, o Visger & Miller.

Em 1874 iniciou-se um novo ciclo, nesta confluência de tráfe-
gos, com a inauguração de um cabo submarino que transitava pela
Madeira, constituindo-se, seguidamente, um elo de ligação entre o
Mindelo e os continentes americano e europeu e, no seu encalço,
firmou-se a conexão à África do Sul.

Em 1879, o Mindelo emergia aprovisionado de um importante
porto carvoeiro, adquirindo, conformemente, a primazia dos portos
carvoeiros do Atlântico Médio expandindo-se a circulação naval,
com um aumento da gama dos produtos exportados incluindo a
tartaruga, o milho, a aguardente, o tabaco, o âmbar, as sementes da
purgueira e o sal. Porém, o monopólio da Coroa prevaleceu sobre
a exploração da urzela, âmbar e o dragoeiro.

O nosso pressuposto, com base nas fontes bibliográficas é o
de que a disposição geográfica de Cabo Verde favoreceu trocas
comerciais, em tudo semelhantes às que assistimos, no presente
período. Refira-se, a título elucidativo que, a partir do empório
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cabo-verdiano aportaram ao resto do mundo plantações como as
do arroz e da cana-de-açúcar, originárias do sudoeste asiático.

Ilhas situadas numa encruzilhada de rotas e civilizações, apesar
da inospitalidade do lugar e da implícita precariedade de condições
beneficiam, de uma vantajosa centralidade atlântica predispondo-
se à edificação de pontes inaugurais, sob o molde dos intercâmbios
comerciais transcontinentais.

1.2. «Nação Crioula»24

Arquipélago despovoado, à época do seu achamento, proémio, sem
quaisquer prevalências étnicas, nem de estruturas familiares ou de
outros grupos sociais e económicos homogéneos; por isso, não
existe registo de línguas ou culturas originárias do lugar. Por esse
móbil, à medida que o espaço se povoava, processava-se a inclusão,
a partir de distintas proveniências, em conformidade, com as dis-
ponibilidades alcançáveis; portanto, não é de estranhar que dessa
população resultasse uma singular miscigenação racial e cultural.

As valências geográficas inaugurais deste espaço: “(...) onde
ninguém espreitava por detrás da vegetação tornou-se inevitável o
encontro de homens e mulheres que nelas desembarcavam.”25 Da
vertente afro, prevaleceram, por verosimilhança, grupos como os
Mandingas, os Jalofos, os Balantas, os Papéis e os Fulas e no sec-
tor europeu, o predomínio derivou dos grupos originários da Ma-
deira, do Sul de Portugal e, de Espanha, Itália, Inglaterra, França e
Holanda.

24 Título de uma das obras do escritor angolano José Eduardo Agualusa, cuja
temática incide sobre as interacções culturais.

25 AAVV., (1998), “Portugal na Viragem do século, Língua portuguesa: a
herança comum” in Fernando Rosas & Maria Fernanda Rollo (Coord.), Cader-
nos do Pavilhão de Portugal Expo 98, Lisboa: Pavilhão de Portugal Expo 98 /
Assírio e Alvim, pp. 214.
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Uniformemente, as razões invocadas por Estêvão, alusivas aos
recenseamentos de 1731, 1807 e 1900, os negros constituíam
68,2%, 55,5% e 33,2% da população e os mestiços 29,1%, 41,5%
e 64,2%, informação referente, aos períodos, acima enunciados.
Assim sendo, em 1900, a população mestiça e negra seria maiori-
tária, com uma representação de 97.4% e a população branca seria
minoritária, com uma figuração de, apenas, 2.6%.

Se o desígnio inicial deste aglomerado populacional era o dos
intercâmbios económicos foi, principalmente, no domínio dos vín-
culos humanos e culturais que se consumou essa predisposição. Na
senda das nossas pesquisas, em redor da temática da crioulidade
das ilhas, verificamos, com base nas nossas fontes bibliográficas
que a instalação da população negra nas ilhas se iniciou no período
escravocrata, proveniente de variados lugares. Com a subsequente
proliferação de grupos étnicos, dispersos pelas ilhas, alheios à uni-
formidade étnica; esse agente apresentou-se como um elemento
franqueador, na interacção entre os agregados.

Ilhas, gradualmente ocupadas por uma população, proveniente
da Europa e da Costa de África, quem quer que fosse que aí se
instalasse tornava-se indiferente à proveniência geográfica, de ou-
trem. Equitativamente composta uma sociedade, estribada por ac-
ções comerciais, de pendor esclavagista, superintendidas por gru-
pos de mestiços e brancos; todavia, o factor racial, não era tido
como obstáculo à participação de negros e mestiços nas transac-
ções correntes da época.

Perante esta disposição racial, a Coroa portuguesa expressava
uma certa flexibilidade, exposta na concessão de benesses, alusivas
ao trato insular, de negros e mestiços. Relativamente a esta temá-
tica, Estêvão, nas suas incidentes pesquisas sobre a caracterização
das classes sociais, avança que o factor racial, não constituía condi-
ção de exclusão social, uma vez que “os «brancos» e os «mulatos»
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possuíam quase todos os bens e alguns «pretos» (forros) também
eram proprietários.”26

Cabo Verde reconhecia-se como uma sociedade que denotava
uma transição, sem precedentes, entre uma sociedade escravocrata
e uma sociedade de homens livres, contanto advieram acentuadas
rupturas sociais, na transição da condição de escravo para a de
forro. Ainda assim, como a passagem decorreu sem atropelos, de
grande monta e a sociedade cabo-verdiana evidenciou um elevado
grau de integração ao assimilar as distintas culturas, progressiva-
mente, alojadas alcançando, como provento: uma verdadeira fusão
humana e cultural.

«Nação crioula» desfrutando de uma centralidade atlântica,
aduzida, como elo de ligação entre os três continentes; não obs-
tante, a diminuta população residente, os de mais acalentaram-se,
dispersos pelo Mundo. Não se poderá escamotear que a configu-
ração geográfica das ilhas, zona de confluência de rotas e civili-
zações, propiciou a dispersão e a miscigenação da sua população
concorrendo, renovadamente, para a criação de afinidades inter-
culturais, no circuito das rotas transatlânticas. Foi nessa dissemi-
nação que se estampou a vocação conectora de uma população,
com elevadas aspirações, transpostas numa integração precursora,
em circuitos transnacionais.

Ainda neste âmbito, realce-se a argumentação de Rosas, na de-
fesa de que: “(...) no berço de uma sociedade crioula nos trópicos.
Os Negros deixarão de ser Africanos, os Brancos deixarão de ser
Europeus, Judeus ou Castelhanos. Esta simbiose é alma e essên-
cia de Cabo Verde.”27 As confluências raciais e culturais ocorridas

26 Estêvão, João,(1998),“Cabo Verde”, in Nova História da Expansão Portu-
guesa, O Império Africano, 1825-1890, Valentim Alexandre & Jill Dias (coord.),
Joel Serrão & A. H. de Oliveira Marques (dir.), Lisboa,Editorial Estampa, vol.
X, pp.179.

27 Hespanha, António Manuel & Santos, Maria Catarina (1993), “Os Poderes
num Império Oceânico”, in António Manuel Hespanha, (Coord.), José Mattoso
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nestas ilhas denotam a singularidade do sítio que, do meu ponto de
vista, provém da sua situação geográfica.

Dos grupos de intelectuais implicados na aferição dos contor-
nos da identidade cabo-verdiana, da afirmação como uma variante
regional da cultura portuguesa «salpicada» de África terá despole-
tado posições antagónicas, entre as quais se destacam, as do soció-
logo brasileiro Gilberto Freyre e as do escritor Gabriel Mariano.

Recentemente deparou-se, com a reflexão de Moreira, na alega-
ção de que Cabo Verde suplantaria o fulgor brasileiro, em matéria
de mestiçagem e interpenetração cultural, para tal, o autor ter-se-á
inspirado nas teses de Gilberto Freyre remontando ao corolário da
“ (...) convergência da concepção pessoana da língua como Pátria,
mais a percepção do lusotropicalismo como fenómeno de interpe-
netração de cultura, de miscigenação.”28

No percurso actual prossegue-se a linha, de um período ante-
rior, em que Cabo Verde era aduzido como “Não tendo riquezas
naturais abundantes e significativas, o maior trunfo do pequeno ar-
quipélago foi a sua capacidade de desempenhar um papel activo
mas redes de troca e de circulação entre diferentes espaços, climas
e civilizações.”29

1.3. Pré e Pós-Independência

No decurso do século XIX, precisamente, em 1879, assistiu-se à
alienação integral das administrações dos territórios da Guiné e de

(Direc.), História de Portugal, Vol. IV, 1a Edição, Lisboa: Círculo de Leitores,
pp. 400

28 Moreira, Adriano (1999) Artigo: «Portugal e a Plataforma Atlântica da
Europa» in Revista Estratégia, pp. 24.

29 AVV., (2007), História Concisa de Cabo Verde, Ma Emília Madureira (Co-
ord., e org.,), Instituto de Investigação Científica Tropical / Instituto de Investi-
gação e do Património Culturais de Cabo Verde, Lisboa – Praia, pp. 155.
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Cabo Verde ressalvando-se, unicamente, a organização religiosa.
Fraccionamento enquadrado na organização exigida, pela Nova Or-
dem Colonial, entretanto, introduzida.

A reorganização administrativa viabilizada em Cabo Verde ali-
nhava-se com o dispositivo prevalecente, em Portugal continental
e, em consonância, com Célia Reis, inexequível, em qualquer outro
dos territórios, sob administração portuguesa, porque “(...) o tipo
de população (...) inviabilizava tal sistema.”30

A confinidade do território, com Portugal ampliou as simili-
tudes desdobradas, em inúmeras comodidades; razão, na base da
posterior requisição do estatuto de adjacência, por parte de uma
classe intelectual cabo-verdiana, disposta a reivindicar condições
que não colocassem em risco, a sua existência: na circunstância,
aventava-se a probabilidade, de venda das ilhas.

No período colonial, Cabo Verde deteve um estatuto diferen-
ciado do dos restantes territórios de expressão portuguesa; alega-
damente, pela circunvizinhança, similaridade culturais e religiosas
e, pelo nível, de instrução da sua população; com base nesses ali-
cerces, a população do território distinguiu-se, desde sempre, das
remanescentes.

Na vertente cultural assinale-se que o território iniciou o cir-
cuito de imprensa, entre as colónias da época, com o Bolletim Of-
ficial, data de 1842. Além da imprensa escrita releve-se, ainda, o
alcance do ensino, com a criação, em 1866, do primeiro Seminário-
Liceu, em São Nicolau, substituído em seguida, pelo Liceu Regu-
lar, em 1917.31

30 Célia Reis, (2005),“O Arquipélago de Cabo Verde”, in A. H. de Oliveira
Marques (Coord.), Joel Serrão & A. H. de Oliveira Marques (Direc.), Nova His-
tória da Expansão Portuguesa, (Volume XI), O Império Africano (1890-1930),
1a Edição, Lisboa: Editorial Estampa, pp.98.

31 Fonte: Reis, Célia (2005),“O Arquipélago de Cabo Verde”, in A. H. de Oli-
veira Marques (Coord.), Joel Serrão & A. H. de Oliveira Marques (Direc.), Nova
História da Expansão Portuguesa, (Volume XI), O Império Africano (1890-
1930), 1a Edição, Lisboa: Editorial Estampa, pp.95-144.
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A contiguidade geográfica de Cabo Verde, a partilha do modelo
administrativo e os contornos da população, num período anterior,
inspiraram o Estado português para a concessão de benesses, sem
réplica nos restantes territórios; especialmente, o facto de ter sido o
único território, onde os seus cidadãos acediam, de modo directo,
à cidadania portuguesa.

A prossecução desta política de contiguidade geográfica depa-
rou-se, com a proposta de Adriano Moreira, a 5 de Setembro de
1962 que, na qualidade de Ministro do Ultramar augurava, para
Cabo Verde, um estatuto de adjacência, similar ao das regiões in-
sulares dos Açores e da Madeira.

Nos anos cinquenta do século XX emergiram movimentos in-
dependentistas em África e, analogamente, nos territórios de ex-
pressão portuguesa; em 1959 é Amílcar Cabral, quem dá o mote,
com a criação do PAIGC. Num período anterior, no território cabo-
verdiano, não se pressentiram aspirações independentistas, em con-
sonância com a corrente que aspirava à nacionalidade portuguesa.

O PAIGC, litigante da independência da Guiné Portuguesa e
de Cabo Verde, sustentava as suas reivindicações, com base nos
vínculos históricos e humanos, das populações daqueles territórios.
Em 1963, a partir de Conacri entabularam-se as acções político-
militares, deste movimento de emancipação.

Na linha argumentativa dos pensadores independentistas im-
portava reconquistar a identidade perdida: alicerce do reconhe-
cimento de uma cultura e de uma historicidade congruentes. Os
movimentos de emancipação da Negritude pretendiam obter o re-
conhecimento do seu estatuto, junto dos colonizadores, com vista
à criação de uma consciência política que convulsionasse as suas
causas independentistas.

Entre os intelectuais negros da época, Aimé Césaire divisava
no colonialismo, uma forma de expressão do fascismo: os colonia-
lismos, segundo o supracitado autor teriam, exactamente, o mesmo
objecto e métodos que o nazismo e a ideologia perpetrada, pela
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civilização cristã, em defesa de uma raça, dita superior, que gover-
naria o mundo.

Na sua obra Discurso sobre o Colonialismo32, Aimé Césaire
retratava um mal-estar civilizacional. A Europa era descrita como
uma civilização caduca, não só por ter criado o fascismo, como
por se ter revelado incapaz de dissolver os seus próprios proble-
mas. Césaire superou as reivindicações marxistas, contestando, si-
multaneamente, as de mais ideologias ocidentais, com réplicas de
carácter ético, racial e laboral.

Entretanto, os Estados Unidos da América (EUA), na era
Nixon-Kissinger, dilatavam a sua esfera de intervenção perfilando
diversos apoios político-militares, entre os quais se incluíam os
dos movimentos independentistas lusófonos. E, em harmonia com
este espírito, em 1970, o Papa, Paulo VI, acolheu no Vaticano,
os representantes do Movimento Popular de Libertação de Angola
(MPLA), da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e
do PAIGC.

Amílcar Cabral era uma figura integrada no grupo dos pen-
sadores e líderes independentistas, entre os quais se destacavam
Senghor, Damas e Franz Fanon. Esta facção apelava à revolta dos
Negros, em publicações vindas a público, a partir de 193233. O
movimento seria retomado, por um jornal, publicado em 193434,
onde sobressaíram as vozes Aimé Césaire, da Martinica; Léopold
Senghor, do Senegal e Léon Damas, da Guiana.

32 Esta obra é considerada uma Declaração de Guerra, escrita em 1950, re-
vista e aumentada cinco anos mais tarde. A obra capta o espírito duma época,
em que se reivindicam as independências em África e na Ásia. Em 1945, na
reunião do Congresso Pan-Africano, em Manchester, debate-se a liberdade e o
futuro de África. Em 1955, reúnem-se na Indonésia, os representantes dos Não-
Alinhados. Abordam-se questões referentes ao Terceiro Mundo: as incursões
coloniais são consideradas espoliações da História.

33 Jornal: Legitime Defense.
34 Jornal: L’Etudiant Noir.
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O PAIGC foi alvo de reconhecimento internacional, por meio
do beneplácito da resolução A /2918 (XXVII), de 14 de Novembro
de 1972, da Assembleia-Geral da Organização das Nações Uni-
das (ONU), como o exclusivo e legítimo representante da Guiné-
Bissau e, de Cabo Verde convertendo-se, portanto, na única força
política ratificada, na preservação dos direitos de todas as etnias da
Guiné e de Cabo Verde, bem como na salvaguarda das vantagens
dos seus residentes.

Na fase pré-independência, o importe político conferido por
Portugal à Guiné Portuguesa e a Cabo Verde anunciado, em 1972,
pela previsão da transferência formal de poder, para essas duas
áreas geográficas, antecipando-se, a quaisquer contingências, no
circuito lusófono. Realce-se a singularidade do cálculo desta actu-
ação, orquestrada sob a batuta de António de Spínola35, em parce-
ria com Leopold Senghor36.

Nesse período, ambos os territórios delineavam os contornos
daquilo que se concebia, como o modelo ideal de independên-
cia. De Spínola ambicionava que o arquétipo de independência
da Guiné e de Cabo Verde se constituísse, como paradigma, para

35 António de Spínola: Governador militar da Guiné Portuguesa, entre 1968 e
1972. Implementou uma política, no respeito das etnias guineenses, em parceria
com as figuras tradicionais, em paralelo, desenvolvia uma diplomacia secreta,
com os líderes africanos (Presidente Senghor). Em 1973, recusou a pasta de
Ministro do Ultramar, por discordar da política colonial de Marcello Caetano.
Em Janeiro de 1974, publicou Portugal e o Futuro, onde preconizava que a
solução para o problema colonial, não era de ordem militar.

36 Leopold Senghor: (1906-2001) escritor e político senegalês. Como escri-
tor promoveu o movimento literário que aclamava a identidade africana sendo
crítico do impacto da cultura europeia, em África. Foi o primeiro africano a
concluir uma licenciatura na Sorbonne e foi, igualmente, o primeiro negro, a ser
eleito para o cargo de deputado, na Assembleia Nacional Francesa, entre 1948 e
1958. Em 1960 foi eleito como primeiro presidente da República Independente
do Senegal. Ideologicamente professava um socialismo, adaptado à realidade
africana, desenvolveu a agricultura e empenhou-se no combate à corrupção.
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as ulteriores independências; contudo, tal presságio, nunca se cum-
priu.

Reiteradamente, a Resolução no 03061 da Assembleia-geral da
ONU, de 9 de Setembro de 1973, ilegalizava a presença das tropas
portuguesas no território. Esta ilegitimidade da presença militar
portuguesa corroborava a luta armada do PAIGC conferindo-lhe o
meritório estatuto, de ser o único agrupamento político, com perfil
e planos para garantir a autonomia, das populações guineenses e
cabo-verdianas.

Na continuidade, a 24 de Setembro de 1973, o PAIGC pro-
cedia à Declaração Unilateral de Independência, no seio da ONU
contemplando, uniformemente, os dois territórios: a Guiné Portu-
guesa e Cabo Verde. O número de países que apoiara a acção do
PAIGC superara o dos que mantinham relações diplomáticas com
Portugal.

A interconexão entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde fora pre-
cedida de acções militares conjuntas: os militantes do PAIGC de
Cabo Verde haviam engrossado as fileiras da guerrilha guineense e,
em sentido análogo, a Guiné-Bissau, aquando da Declaração Uni-
lateral de Independência e o subsequente cessar-fogo, no seu terri-
tório, impôs a extensão e aplicação resultantes dessa deliberação a
Cabo Verde.

Amílcar Cabral provindo de uma dupla ascendência, guineense
e cabo-verdiana, afigurava-se como alguém apartado de conflitos
étnicos, o que lhe conferia uma aura de sobriedade. Conforme-
mente a Guiné-Bissau e Cabo Verde, consentâneos, com este tipo
de afirmação, anteciparam-se, a qualquer outro território de expres-
são portuguesa, a aceder ao estatuto de parceiros políticos, de Por-
tugal.

Correlativo do apanágio conferido pela estatura de Amílcar Ca-
bral, neste processo independentista, anteviu-se uma transposição
de soberanias, entre Portugal, a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Lance
subentendendo um entendimento exemplar, das autoridades por-
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tuguesas, com o PAIGC. Prerrogativa, integralmente distinta das
práticas portuguesas da época, no respeitante aos movimentos in-
dependentistas remanescentes.

Geraram-se expectativas assaz elevadas, em redor deste círculo,
alimentadas pela inspiração, no perfil de Amílcar Cabral e, na fase
pós-colonial, em Portugal antevia-se uma liderança dos eventos in-
dependentistas, por parte destes dois países, na perpetuação do pe-
ríodo precedente e a conveniente ratificação do estatuto especial da
Guiné-Bissau e de Cabo Verde.

Ressalve-se que a Guiné-Bissau e Cabo Verde, assumiram, des-
de sempre, uma postura sobranceira, face aos conflitos do período
colonial. Por conseguinte, a descolonização destes países foi enca-
rada, pelas autoridades portuguesas, do pós 25 de Abril de 1974,
nomeadamente, por Almeida Santos como “(...) a descolonização
mais perfeita de toda a África portuguesa.”37

A 26 de Agosto de 1974, num período negocial da pré-inde-
pendência, entre o governo português e o PAIGC, fixaram-se, ete-
reamente, as normas, tendentes a consumar a transferência de so-
berania, para a Guiné-Bissau e Cabo Verde, inteirada no direito à
autodeterminação e independência daquelas populações.

Com a transferência de poderes, para a Guiné-Bissau e Cabo
Verde, criou-se uma divisa de excepção, por não se basear em
quaisquer convénios, equiparados aos Acordos de Lusaka, Argel
ou Alvor. Cingiu-se à mera assinatura de um documento, a 19 de
Dezembro de 1974, onde se previa a eleição de uma Assembleia
Constituinte, dotada de poderes soberanos, decisórios para o futuro
e o regime político dos territórios aglomerados.

37 António Almeida Santos, «Quinze Meses no Governo ao Serviço da Des-
colonização», Representações Literárias, Lisboa, 1974, pp. 397 in MacQueen,
Norrie, (2005), “Trajectórias Divergentes Guiné-Bissau e Cabo Verde desde a
Independência” in Revista Relações Internacionais, no 8, Dezembro, Lisboa:
Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI), Universidade Nova de
Lisboa, pp.42.
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O período de transição independentista, previsto para Cabo
Verde e a Guiné-Bissau concluir-se-ia, a 5 de Julho de 1975, sob a
supervisão do PAIGC, elegendo-se então uma Assembleia que es-
tabeleceu os órgãos que cumulavam os poderes executivo e legis-
lativo ocorrendo, desde logo, a previsão da realização de eleições
livres.

Foi, ainda, no encalço da acção de Cabral que se moldaram os
vínculos inter-estatais, entre Portugal e as ex-colónias. O vulto e o
prestígio daquele líder independentista alentaram os modelos, das
relações que se configurariam, entre estes estados e Portugal, sem
que prevalecessem os respectivos importes económicos.

Poder-se-á inferir do facto de Cabo Verde ter sido considerado
como o menos africano, entre as ex-colónias, como factor coadju-
vante da ligação de cercania a Portugal? Tal vínculo não subsistiu
nos restantes territórios, pois, supostamente, Portugal, no período
pós-independência, manteria enlaces paralelos com os movimen-
tos opositores aos governos instituídos, nomeadamente, a União
Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e a Re-
sistência Nacional Moçambicana (RENAMO).

Cabo Verde, apesar das suas reduzidas dimensões, logrou afir-
mar-se, pelo desígnio da sua projecção externa; em dada fase, con-
ferida pela proximidade a Portugal. Nesta sucessão, o país adquiriu
o estatuto de interlocutor privilegiado, no seio dos Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

No período pós-independência, Portugal aspirava harmonizar
as relações entre os países de expressão portuguesa, com Luís de
Cabral, no alinhamento. Contudo, Portugal desafectou-se, do lugar
cimeiro pretendido: “ (...) Luís Cabral facultou a Lisboa um canal
para as de mais ex-colónias, replicando do lado africano a tenta-
tiva cara a Eanes de apresentar Portugal, como ponte entre os dois
continentes.”38

38 MacQueen, Norrie, (2005), “Trajectórias Divergentes Guiné-Bissau e Cabo
Verde desde a Independência” in Revista Relações Internacionais, no 8, Dezem-
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Com esta postura, Guiné-Bissau e Cabo Verde agenciaram ob-
ter uma posição dianteira na supervisão das relações entre os PA-
LOP, manifestada aquando da selecção do lugar de encontro dos
presidentes de Angola e Portugal: Cimeira de Bissau, em Junho
de 1978, reunindo Agostinho Neto e Ramalho Eanes. Por conse-
guinte, a Guiné-Bissau e Cabo Verde sobressaíram ao atrair, para
si, o papel reservado a Portugal, na organização desta Cimeira.

No período das independências, as apreensões dos Portugue-
ses relativamente à agregação dos territórios da Guiné-Bissau e de
Cabo Verde revelaram-se completamente infundadas: a ambição
de supervisão dos destinos de ambos os territórios proveio de Cabo
Verde e jamais da Guiné-Bissau.

À aparente unidade de composição do PAIGC, superintendida
por Luís Cabral, irmão da figura mítica de Amílcar Cabral, sobrevi-
eram roturas internas. Distinguindo-se entre estas, a fileira «africa-
nista» da Guiné-Bissau e o alinhamento secessionista dos políticos
cabo-verdianos, sob a égide de Luís Cabral.

Estes territórios organizaram-se, com a finalidade de se elabo-
rarem propostas legislativas que se sujeitariam à aprovação de uma
assembleia, composta por deputados do PAIGC, regida pela Cons-
tituição, ulteriormente aprovada, a 5 de Setembro de 1980. Con-
tudo, a referida Constituição, em conformidade, com o «espírito
da época», regia-se, pela prevalência da orientação ideológica, em
detrimento das primazias de Estado.

As divergências, geradas no seio do PAIGC, opondo Guineen-
ses a Cabo-Verdianos, desembocaram, na Guiné-Bissau, no Golpe
de Estado de 14 de Novembro de 1980, protagonizado por Nino
Vieira, cujo prosseguimento teve como epílogo a destituição do go-
verno de Luís Cabral. Da subsequente cisão dos territórios, assis-
tiu-se à formação de dois novos partidos, o PAIGC e o Partido Afri-
cano para a Independência da Cabo Verde (PAICV).

bro, Lisboa: Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI), Universidade
Nova de Lisboa, pp.43-44.
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Em 1987, em pleno período de Guerra Fria, jus da sua centra-
lidade atlântica, o país envolveu-se, com o regime sul-africano, no
período do Apartheid, alegadamente, por razões de ordem econó-
mica, ao autorizar o reabastecimento de aviões sul-africanos, no
aeroporto da Ilha do Sal. Tal evasiva não isentou Cabo Verde de
inúmeras reprovações e, inclusive, a apelidação de Estado-Pária,
por parte da Organização de Unidade Africana (OUA).

Após o período de secessão, Cabo Verde encetou diligências,
no decurso dos anos noventa, com o fito de pôr cobro ao regime
mono partidário, regime recorrente em países africanos. As su-
cessivas renovações políticas corroboram o apregoado multiparti-
darismo ratificando a orientação política, alegadamente, veiculada
por influência da Igreja e do circuito académico.

Por outro lado, refira-se o facto de, entre os PALOP, na fase
pós-independência, Cabo Verde ter sido o único país, a não adoptar
a denominação de «popular» na sua sigla. Será que tal circunstân-
cia comportava, antecipadamente, um indício da ulterior orientação
política do país?

Nos idos dos anos 90, o país acentuou a sua divisa, pelo re-
conhecimento do elevado nível, em termos de estabilidade política
e coesão social, em cotejo com os restantes PALOP ratificando,
desde o limiar, a não-aderência à vertente política do marxismo e
a opção pela Política do Não-Alinhamento, demarcação clara das
opções políticas dos restantes PALOP.

Neste ciclo, reitera-se a singularidade das opções políticas ca-
bo-verdianas, nomeadamente, pela Política do Não-Alinhamento,
escolha ímpar, no circuito dos PALOP. Desta circunstância será
possível extrapolar resquícios da herança cabralista, pela ala do
Movimento dos Não-Alinhados? Em 1987, as repercussões da dita
orientação reflectiram-se, sob a forma de generosos apoios ao de-
senvolvimento; em determinado período, esse suporte ascendeu a
50% do Produto Nacional Bruto (PNB).

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

Novas Insígnias Geográficas para a Europa 53

Com o início da descolonização brotou um novo enquadra-
mento político, em oposição ao colonialismo e neocolonialismo
e, com um renovado significado geopolítico, porque proveniente,
do então designado Terceiro Mundo. Maioritariamente, países saí-
dos da condição de colonizados sondaram novos enquadramentos,
numa postura crítica que se opunha aos dois blocos geoestratégicos
resultantes da moldura política pós Segunda Guerra Mundial.

Este novo bloco posicionava-se numa atitude de neutralidade,
ou seja, de não-alinhamento, com quaisquer das políticas dos blo-
cos supra-citados, numa postura alternativa, em defesa do paci-
fismo. Esta Política de Não-Alinhamento desvaneceu-se ao longo
dos anos e os países envolvidos acabaram, por abdicar desta mo-
dalidade, em prol de apoios, ao desenvolvimento; de modo que,
ulteriormente, assistiu-se a uma reorientação destes países pelos
blocos dominantes.

Com base nas leituras, ensaiaram-se distintas hipóteses para
a compreensão da Política do Não-Alinhamento de Cabo Verde:
como um país, amplamente, dependente da ajuda externa impli-
cando, entre outras, as remessas dos emigrantes, radicados nos
EUA. Será que esses emigrantes, reconhecidos, pelo pendor con-
servador, teriam conferido a hegemonia do seu ascendente, ao en-
quadramento político do país?

Ora, contemporaneamente, assistiu-se a uma reorientação ge-
ográfica dos fluxos migratórios das ilhas e, de acordo, com João
Estêvão, a partir de 1946: “A Europa Ocidental passou a ser o
principal destino dos emigrantes...”39 Convém não descurar que a
taxa de emigração se refere a cerca de 45%, do total da população
residente nas ilhas.

A presença de Cabo-Verdianos na Guiné remonta aos primór-
dios da instalação portuguesa na costa ocidental africana integran-

39 Estêvão, João (2004), “O Desenvolvimento de Cabo Verde e o Modelo de
Integração Económica Internacional” in Revista Estratégia, no 20, 1o Semestre,
pp. 139-157.
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do, nessa altura, a categoria dos Lançados. No século XIX renova-
va-se a presença cabo-verdiana, no referido território, por intermé-
dio do desempenho de funções, em áreas administrativas e comer-
ciais.

A emigração regular subsistiu, em território cabo-verdiano,
desde meados do século XIX, ainda assim, situou-se o advento
deste movimento, nos duzentos anos precedentes, aquando da che-
gada dos baleeiros norte-americanos às ilhas e das vantagens propi-
ciadas aos emigrantes, nos Estados Unidos da América, enquanto
paragem rendosa para a obtenção de rendimentos elevados e, na
influência do espírito de liberdade que pairava, sobre o novo conti-
nente.

Neste contexto, não é de escamotear a predominância religiosa
e dos seus valores, na configuração política do país. Como um país,
maioritariamente, católico, poder-se-ia inferir que esta vertente te-
ria, equitativamente, contribuído, para uma clara demarcação, dos
regimes marxistas? Não deixando de representar um elemento de
interrogação, em como ambos os factores se prestariam à determi-
nação, da posterior orientação política do país?

Em 1991, os resultados da primeira eleição favoreceram um
partido, recém-criado: o Movimento para a Democracia (MpD).
Sendo eleitos, como Presidente da República e como Primeiro-
Ministro, respectivamente, Carlos Veiga e António Monteiro. O
novo partido, MpD, em contraste, com o período precedente, de-
marcou-se da influência portuguesa acercando-se da UNITA e da
RENAMO. Aqui, a forma de delimitação de Portugal afigurara-se-
nos descontextualizada, dada a suposta proximidade de Lisboa, aos
movimentos acima referenciados.

Prosseguia o clima de liberalização política, com a aprovação
da Constituição de 1992 liberalizava-se o regime e instituía-se, ofi-
cialmente, o multipartidarismo. Foi deste modo que o país irrom-
peu referenciado, pela exemplaridade do modelo adoptado: ocor-
rência excepcional, numa região turbulenta e atreita a conflitos.
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Durante a segunda metade, de 1998, a CPLP e Cabo Verde
desempenharam um papel relevante na mediação do conflito na
Guiné-Bissau, de que resultou o cessar-fogo e o subsequente acor-
do, entre as facções adversas. Convénio obtido, por via da inter-
venção do cabo-verdiano José Luís de Jesus. Releve-se que, nesta
contenda, Ansumane Mané perfilhou um alinhamento, pró-Cabo
Verde.

Em 2001, o PAICV obtinha proventos favoráveis nas eleições
legislativas, dos quais decorreu a nomeação de José Maria Neves,
para o cargo de Primeiro-Ministro e de Pedro Pires, para o de Pre-
sidente da República, em representação da ala conservadora do
PAICV, ao invés da ala reformista. O regresso duma facção po-
lítica, conotada com o período antecedente, não implicou pertur-
bações na organização do país, nem se registou qualquer agitação
social, comparável ao clima de controvérsia política, ocorrida com
o regresso de Nino Vieira, à Guiné-Bissau.

Eleições livres, disputas eleitorais renhidas, com margens ínfi-
mas nos resultados eleitorais; não obstante, manteve-se o clima de
respeito pelos valores democráticos. Até à presente data, a rotati-
vidade dos partidos no poder dimana dos resultados eleitorais, sem
que se verifiquem conflitos, entre as facções partidárias. Dos actos
eleitorais ocorridos averiguou-se, permanentemente, o respeito dos
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais: liberdade de
opinião e de expressão, de imprensa e de associação e o usufruto
de direitos sindicais.

Daí, Onésimo Silveira haver considerado “ (...) que os princí-
pios fundadores e reguladores da democracia ocidental foram ab-
sorvidos e incorporados no sistema político cabo-verdiano, como
valores e fontes de legitimação.”40

Em Cabo Verde, o Estado prossegue a sua acção de modo tran-

40 Silveira, Onésimo (2003), “ A Nação cabo e os desafios da globalização”
in Revista Africana, Centro de Estudos Africanos e Orientais, Universidade Por-
tucalense Infante D. Henrique, nos 26/27, pp. 10.
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quilo e incólume, não se registando conflitos a nível interno, nem
com os países vizinhos: é um caso exemplar de democracia em
África. Política e institucionalmente é visto como um país mais
afectado à Europa, do que ao continente africano, já que nas suas
práticas denota a assimilação dos valores universais e, no que se
refere à organização política inclui-se o pluralismo e a alternância
partidária, demais o “(...) centro político de referência patente no
ideário/imaginário político do homem cabo-verdiano (...) é euro-
peu.”41

41 Costa, Suzano Ferreira, (2006/07), “Cabo Verde e a União Europeia: A
construção de um espaço imaginário” in Revista Direito e Cidadania, Ano VIII,
Praia, Cabo Verde, D&C, pp.191.
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Capítulo II: Novas Insígnias Geográficas para a
Europa

2.1. A Reconfiguração Geográfica da Europa, por
via das Políticas da UE

Se a noção de fronteira pressupõe uma separação entre áreas dis-
tintas, então ao criaram-se fronteiras demarca-se um território das
restantes regiões por ostentar fenómenos físicos ou humanos diver-
sos. As barreiras constituídas por obstáculos geográficos estabele-
cem uma separação física, per se. O estabelecimento de fronteiras
impõe o contorno de um Estado, no exercício da sua competência
territorial.

Há duas questões que se aplicam: onde começa e onde acaba
a Europa? No sulco da representação das fronteiras europeias,
afigura-se-nos que a delimitação da geografia clássica da Europa
entabula-se, por si só, a partir de limites naturais, como aqueles
que se situam, no estreito do Bósforo, em plena cidade de Istambul
ou, na demarcação subsistente, entre o mar de Mármara e o mar
Negro.

E, conjuntamente, prevalece, entre os dois continentes, outra
demarcação, localizada na cordilheira do Caúcaso; situada na Eu-
ropa oriental, entre o mar Negro e o mar Cáspio. Emergiu outra
região de raia, ao longo da extensão Kuma-Manych separando o
Sul da Rússia, da cordilheira do Caúcaso; reconhecida, como uma
das fronteiras naturais, entre a Europa e a Ásia.

Operada a separação formal, entre os continentes europeu e
asiático verifica-se que a mobilidade na demarcação das frontei-
ras, não é uma ocorrência inédita na Europa; pois, de acordo, com
as nossas fontes, as fronteiras geográficas da Europa, desde sempre
se conformaram a fins políticos, a título exemplificativo aponte-se
o caso dos montes Urais, instados a agregarem-se à Europa, a partir
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do séc. XVIII, por imposição do Czar Pedro,o Grande; no intuito
de, não apartar a Rússia, da corrente de Modernidade europeia.

No actual debate, em torno das renovadas fronteiras europeias,
não será despiciendo acentuar o pendor político e estratégico dos
alargamentos. É altura, de indagar os critérios que superintendem
a orientação política da UE, ante a previsão de novos alargamen-
tos, já que a UE aspira aglutinar um número elevado de países,
em redor do seu projecto de difusão dos valores democráticos, na
observância do espírito da Paz Perpétua na Europa.

Com base na prelecção de Moreira centrada na temática de “As
Fronteiras da Europa” sintetizada, do seguinte modo: “(...) não
se encontram grandes dúvidas sobre as fronteiras da Europa, pare-
cendo que têm por evidente a composição do aglomerado de sobe-
ranias e a identificação de um eventual inimigo comum, cuja ame-
aça foi, em cada tempo, um factor dinamizador da meditação sobre
a urgência da frente unida e mesmo juridicamente estruturada.”42

A seguir à eclosão do Muro de Berlim e à subsequente dissolu-
ção da URSS, assistiu-se a uma significativa remodelação das áreas
geopolíticas europeias, com a reaquisição da soberania, por parte
de antigos territórios e, posteriormente, uma vez cumpridos os Cri-
térios de Copenhaga, tornou-se necessário, segundo a UE, levar a
participar esses países nas suas políticas. Assistindo-se, conforme-
mente a uma verdadeira transição política e geográfica na Europa.

Sobressai, em especial, no decurso da análise da delimitação
das fronteiras da Europa, advindas com a Queda do Muro de Ber-
lim e, com a desagregação da URSS, da Jugoslávia e da Checos-
lováquia, um número de significativo de regiões, distintamente as-
similadas readquiriu a sua soberania; emergindo, por tal razão, a
assomada de um número relevante de novos países, no espaço euro-
peu. Neste período de sucesssivos «Pós», cabe-nos a interrogação:

42 Moreira, Adriano (2011), “As Fronteiras da Europa” in Moreira Adriano,
A Circunstância do Estado Exíguo, Loures: Edição Diário de Bordo, pp.109.
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que configurações geográficas emergirão das recentes metamorfo-
ses políticas europeias?

Se o leitmotiv da Comunidade Económica Europeia (CEE), nos
primórdios se centrou na reunião de um número de países euro-
peus, em torno de um projecto comum, a Comunidade Europeia do
Carvão e do Aço (CECA). Tratava-se, na verdade de um projecto
de prevenção, pois convinha acutelar eventuais antagonismos, en-
tre a França e a Alemanha.

Ao invés das políticas comunitárias prosseguirem, com uma
construção europeia, a um ritmo acelerado, dada a saturação ge-
rada com o elevado número de adesões, reconfiguraram-se as po-
líticas comunitárias, por via da PEV e aí reapareceram países da
Europa oriental (Arménia, o Azerbaijão, a Bielorússia, a Geórgia,
a Moldávia e a Ucrânia); a que se acresce um elevado número de
países da bacia mediterrânica e do Norte de África.

Não será dispiciendo antever que o critério de admissão de no-
vos países se pautará, primeiramente, pelo filto estratégico da se-
gurança e da defesa; neste período, não bastarão os critérios polí-
ticos, para que, da Argélia à Ucrânia se registem inserções, neste
circuito, de países próximos da Rússia e, inclusivamente, da pópria
Rússia; numa linha geográfica que se prolonga do mar Negro, ao
sul do Mediterrêneo e ao norte de África. Por aquilo que nos é
dado observar, o prognóstico será o de que, futuramente, o fulcro
dos alargamento residará, em princípios securitários.

Em proveito da PEV superaram-se as fronteiras geográficas
conferidas, com o alvo de abranger nas políticas europeias, acima
referenciadas, em países como: a Argélia, a Arménia, a Autoridade
Palestiniana, o Azerbaijão, a Bielorrússia, o Egipto, a Geórgia, Is-
rael, a Jordânia, a Líbia, o Líbano, a Moldávia, Marrocos, a Síria,
a Tunísia e a Ucrânia.

No circuito da PEV, a UE estendeu a sua esfera de intervenção
ao domínio económico, no intuito de despoletar as devidas refor-
mas e, ulteriormente, propôs-se facultar o acesso desses países ao
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mercado interno. Em paralelo, verificou-se o fomento das transac-
ções comerciais, dispositivo criado, em provento do investimento.

Donde que neste período, faça sentido ultrapassar o modelo
preescrito de alargamento, de modo a permitir a inclusão de outros
países, exteriores à UE; com o intento de participarem, no projecto
democrático europeu, porque, urge promover a cooperação polí-
tica e regional transfronteiriça. Matriz, onde se perfilam valores
comuns de justiça, liberdade e segurança que convém dissemina-
rem, pelos países vizinhos da UE.

No que se refere à gestão das fronteiras, é propósito da UE
promover a circulação transfronteiriça, todavia, persiste a proble-
mática das migrações que despoleta dificuldades adicionais, per-
tencentes à gestão dos pedidos de asilo, por parte dos refugiados, o
que não deixará de representar um elemento de reserva, à conces-
são de vistos e à readmissão de imigrantes ilegais.

Neste período, a UE debate-se com a problemática da superlo-
tação, com as suas fronteiras externas a serem, permanentemente,
transpostas, uma ameaça para a a segurança dos cidadãos europeus.
Renovadamente, sobrevém à superfície a temática da circunscrição
das fronteiras da Europa. Que territórios se poderão, ainda abeirar
do espaço geográfico europeu ?

À luz dos recentes acontecimentos no Mediterrâneo poder-se-á
antever uma alteração, de rumo geográfico, nas políticas europeias?
Prosseguir-se-á na linha da incorporação de países da Europa ori-
ental e, em paralelo, por via da PEV, a UE predispor-se-á a incluir,
nas suas políticas, países do Mediterrâneo e do Norte de África?
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Capítulo III: Cooperação Internacional em Cabo
Verde

3.1. ONU:Delivering as One

Em Janeiro 2006, a ONU encetou uma acção conjunta, com o Go-
verno de Cabo Verde, sob a designação Delivering as One, dadas
as condições de estabilidade política e de segurança do país e o
empenho do Governo, no acolhimento da delegação da ONU; ope-
ração transversal, dotada de uma equipa conjunta e de instalações
comuns, com o objectivo de incrementar acções que contribuís-
sem, para o desenvolvimento do país. Nesta delegação influíram,
analogamente, os efectivos operacionais do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF).

País deserdado, em matéria de recursos naturais, factor que não
se tem constituído, como obstáculo, para as suas ambições de ex-
pansão; o território manifesta uma abalizada capacidade de resili-
ência, com efeitos amplamente positivos, no que respeita ao seu de-
senvolvimento. A adesão à OMC, com uma superação prematura,
no cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
(ODM) antecipando-se, à meta de 2015.

Em concordância, com fonte informativa da ONU, dada a ex-
cepcional localização geográfica do arquipélago, situado entre os
três continentes, prevê-se um desenvolvimento económico, orien-
tado para as áreas do turismo e da prestação de serviços, com pe-
culiar ênfase nos sectores dos serviços portuários, aeroportuários e
recursos marinhos.

Idênticas fontes configuram o perfil económico do país, nos
seguintes modelos: os serviços contribuem com 80% do Produto
Interno Bruto (PIB), agricultura, com 11% e os sectores energético
e industrial, com 9%. Em 2006, os valores referentes ao PIB per
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capita eram de 2.130$. Acresçam-se ainda as valências tocantes às
remessas dos emigrantes e à Ajuda Externa ao Desenvolvimento
(AED). Desde a independência registaram-se progressos significa-
tivos, relativos ao aumento dos valores do PIB, com médias anuais
de 5.7%, por ano, entre 2000 e 2005 e, a taxa de crescimento, se-
gundo os dados de 2006, foi de 10.8%.43

A população cabo-verdiana, segundo dados do Senso de 2010
era de 491.875 cidadãos. A grande maioria da população habitava
nas cidades (61,8 %). Em 16 dos 22 concelhos de Cabo Verde, o
número de elementos que compunha a população rural era supe-
rior, ao da população urbana. O Concelho mais habitado era o da
Praia, onde a população urbana era de 97,1%. Este concelho abri-
gava o dobro da população, do segundo Concelho mais habitado
que era o de São Vicente, onde 92% da população era, equiparada-
mente, urbana. À parte estes dois concelhos, a restante população,
ou seja, 62% da população residia, em áreas rurais. Os concelhos
do Tarrafal e de São Vicente eram aqueles, em que as populações
se apresentavam, em menor número, com cerca de cinco mil habi-
tantes.

Em 2002, as ilhas alegavam um Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH)44, de 0,532 e, em 2012, de 0,586. O arquipélago
comprovou um dos mais elevados desempenhos, relativos aos pro-
gressos do IDH, em cotejo, com os cumprimentos dos restantes
países da África subsariana. Um aumento médio anual de 0,8 por
cento verificava-se, concertadamente, nas áreas da alfabetização,
acesso aos cuidados de saúde primários e na ampliação da espe-
rança de vida.45

Relativamente ao Objectivo I dos ODM: erradicar a pobreza
extrema e a fome, em Cabo Verde, ambiciona-se, até 2015 reduzir

43 Fonte: www.ine.cv.
44 Fonte: Relatório da ONU, publicado em 2013.
45 Fonte: www.un.cv
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para metade, a proporção da população que vive, em situações de
pobreza extrema e, de insegurança alimentar.

Encontrando-se, também, garantidas as condições para que as
crianças concluam a escolaridade primária; meta, considerada in-
dispensável pela ONU, para o alcance do objectivo II, dos ODM: o
ensino primário universal. Relativamente ao objectivo III, alusivo
à promoção da igualdade, entre os sexos e à autonomia das mulhe-
res registam-se progressos relevantes, todavia, a taxa de raparigas,
ainda não iguala a dos rapazes, na frequência dos diferentes níveis
de ensino: primário, secundário e superior. Assim sendo, o Objec-
tivo III, dos ODM, ainda foi alcançado. O país propõe-se atingi-lo,
até 2015.

Quanto ao objectivo IV, referente à diminuição da mortalidade
infantil que o país se propõe reduzir, em dois terços, até 2015. Con-
formemente ao Objectivo V, até 2015, o país visa melhorar a saúde
materna, com a redução, em três quartos do índice de mortalidade
materna. No respeitante ao Objectivo VI, o país propõe-se, até
2015, inverter a corrente situação de progressão do Síndroma de
Imunodeficiência Adquirida (VIH/SIDA).

Com base em semelhante fonte, os progressos mais significa-
tivos ter-se-ão verificado nas áreas subsequentes: social, saúde e
educação. Em 2008, já se verificava uma situação de paridade na
participação, de ambos os sexos, no poder executivo. Quanto ao
objectivo IV, relativo à redução da mortalidade infantil verificou-se
uma redução, de mais de metade; contudo, para que se atinja este
objectivo ODM dever-se-á acrescentar uma redução, de mais 14
por mil.

Pertencente ao Objectivo VII, o alvo é o da integração dos prin-
cípios de desenvolvimento sustentável, nas políticas e programas
cabo-verdianos, em contraste com a existente tendência de redução
dos recursos naturais. E por último, o Objectivo VIII propõe-se es-
tabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento, de modo
a precaver situações de dívida, de países em desenvolvimento, atra-
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vés de medidas nacionais e internacionais, ajustadas a este tipo de
situações.46

Em desenvolvimento sustentado, Cabo Verde foi considerado
um caso de sucesso: o país que comprovou a eficácia da ajuda e de
boa gestão. As consequências do auxílio são visíveis no quotidi-
ano dos cidadãos: a redução da pobreza e uma melhoria, do nível
de vida da população. De acordo com o Relatório PNUD, países,
como Cabo Verde, reerguem a bandeira da Ajuda ao Desenvolvi-
mento.

O país é encarado, como um território, sem registo de conflitos
internos, nem com os vizinhos e, apartado dos casos comuns de
corrupção, apesar dos riscos e vulnerabilidade intrínsecos às suas
insuficiências estruturais. É reconhecido o desempenho de Cabo
Verde, no referente ao desenvolvimento humano e ao crescimento
económico, se bem que se constate uma certa fragilidade conspí-
cua nos elevados níveis de pobreza, predispondo-o a acentuar as
diferenças sociais existentes.

Em paridade com os preceitos de apreciação dos organismos
internacionais, designadamente da ONU, é considerado um país
edificativo em matéria de boa governação havendo alcançado pro-
gressos notáveis, alusivos à estabilidade económica. Realce-se, por
conseguinte, a separação dos poderes como uma realidade efectiva
e acresça-se, ainda, a emérita isenção do sistema judicial. Pelas
razões enunciadas, o país emerge enquadrado, na figura, de caso
exemplar, de democracia e de boas práticas, na implementação de
fundos de desenvolvimento, em África.

46 Fonte: www.un.cv (Relatório de Progresso de Execução dos Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio.)
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3.2. Cooperação Europeia

Nesta época de transição, Cabo Verde confia-se ao apoio dos or-
ganismos internacionais (ONU e UE), de modo a que se operem
as transformações necessárias, sem negar o progresso dos efeitos
sociais alcançados. A tendência será a de melhorar a competitivi-
dade, com vista à redução da vulnerabilidade do país, de forma a
fazer face à elevada dependência externa.

Cabo Verde aspira transpor a sua condição económica, pela
linha da integração na economia global; porque, no presente pe-
ríodo, os desenvolvimentos económico e social do país mantêm-se
dependentes do contributo externo: as transferências da diáspora
cabo-verdiana e as intervenções da cooperação internacional.

Em matéria de ajuda externa, Cabo Verde tem vindo a ganhar
a posição e presentemente, considera-se, como um país que já não
requer a mesma atenção, por parte da UE; argumento advindo da
recente modificação de estatuto, no Sistema de Preferências Ge-
neralizado (SPG), do qual Cabo Verde beneficiou, até ao final de
2010. No decurso das negociações do Acordo de Parceria Econó-
mica (APE), com a África ocidental, no final de 2010, as trocas
comerciais, com Cabo Verde, a partir de Janeiro de 2011, cessaram
a inclusão num estatuto, isento de benefícios suplementares.

Ao abrigo da categoria de Países Menos Avançado (PMA), o
país usufruiu das vantagens do SPG, os países nessa categoria isen-
tam-se de taxas alfandegárias e de reduções tarifárias, nas expor-
tações de todos os produtos, excepto armas, para a UE. Os países
que não se encontrem, na categoria de PMA poderão ainda usufruir
de vantagens comerciais suplementares, caso se achem no decurso
da implementação de tratados internacionais, nas áreas dos direi-
tos do homem, normas de trabalho, desenvolvimento duradouro ou
boa governação.

Segundo Estêvão, o Acordo de Cooperação Cambial (ACC)
revelou-se de alcance capital, para a integração da moeda cabo-
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verdiana no circuito europeu, em virtude do estabelecimento da
paridade cambial entre o escudo cabo-verdiano e a moeda euro-
peia: “(...) o ACC estabelece algumas orientações importantes, no-
meadamente a adopção por Cabo Verde dos critérios de convergên-
cia dos países membros da União Europeia como referência para
a condução da sua política económica, de forma a salvaguardar a
paridade cambial entre as duas moedas.”47

Se a Europa se expandiu, em benefício da pesquisa de novos
produtos; nesta fase, Cabo Verde expande-se para a Europa, na
senda de uma postura apropriada no circuito global, sendo esta di-
ligência apontada, pelo Primeiro-Ministro de Cabo Verde nestes
moldes: “(...) como uma prioridade da política externa de Cabo
Verde (...) um imperativo nacional ditado pela lógica envolvente
do processo globalizador.”48

Esta linha da acção governativa, apostada no despoletar de
oportunidades que vaticinem a entrada do arquipélago, no circuito
económico mundial e, para que tal ocorresse foi necessário criar
condições que propiciassem o investimento estrangeiro. Com esta
alteração pretendeu-se operar uma mutação, na orientação econó-
mica das ilhas, ao invés da comum fonte de receitas.

Aspira-se a que, por este itinerário, a economia derive do in-
vestimento estrangeiro e, do aumento das receitas das exportações,
segundo as asserções de Estêvão: “A situação evoluiu no sentido
do declínio sustentado da ajuda e das remessas e de um cresci-
mento do Investimento Directo Estrangeiro (IDE) e das receitas de
exportação, que começou cerca de 1993 e progrediu rapidamente
até finais da década passada.”49

47 Estêvão, João (2002). “Cabo Verde, o Acordo de Cooperação Cambial e o
Euro” in Revista Estratégia, no 17, 2o Semestre, pp. 3.

48 Silveira, Onésimo (2003), “ A Nação cabo-verdiana e os desafios da globa-
lização” in Revista Africana, Centro de Estudos Africanos e Orientais, Univer-
sidade Portucalense Infante D. Henrique, nos 26/27, pp.12.

49 Estêvão, João (2013), As Relações Externas de Cabo Verde: entre a Ambi-
valência Prática e a Retórica Discursiva [em publicação], p.13.
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O crescimento económico dos últimos anos facultou a criação,
de emprego, na área dos serviços compensando, liminarmente, a
chegada ao mercado de trabalho, de um número crescente de jo-
vens; contudo, tal facto, ainda não dissimulou a redução de em-
prego, na área agrícola. As recentes alterações na criação de em-
prego, em áreas como as dos serviços, turismo, transportes e comu-
nicações, não bastaram para absorver o crescimento da população,
em idade activa e a área da agricultura que ocupava a maior parte
da população desfavorecida reduziu-se significativamente.

A adesão de Cabo Verde às políticas europeias anunciava-se
como uma possibilidade de extensão do seu crescimento econó-
mico, nomeadamente nas áreas da cooperação, relações comerciais
e investimento particular. É esse o pressuposto que subjaz à imple-
mentação da Parceria Especial (PE), o de suplantar o Acordo de
Cotonou, com convenções políticas e planos de cooperação, desti-
nados a sobrelevar o costumado binómio de doador-beneficiário.

Com o objectivo de promover a PE impõe-se um Plano de Ac-
ção, fundado em seis pilares, sendo estes a boa governação, se-
gurança/estabilidade, integração regional, convergência técnica e
normativa, o desenvolvimento e a luta contra a pobreza. O suporte
financeiro, para a prossecução destes objectivos é do Fundo Eu-
ropeu de Desenvolvimento (FED), a que se acresce a facilidade de
financiamento gerida pelo Banco Europeu de Investimento (BEI)50;
sobrevindo, além disso, a inovação, da inclusão do Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional (FEDER), no contexto do Programa
de Cooperação Transnacional, para as RUP.

A PE prossegue, além do trilho do Acordo de Cotonou ao apu-
rar os elementos de cooperação vaticinados nesse Acordo preven-
do-se, uma adaptação progressiva de Cabo Verde, em consonância

50 BEI: o Banco Europeu de Investimento foi criado em 1958, pelo Tratado de
Roma, tem como membros os estados que integram a UE. Em 2011, o montante
de empréstimos do BEI ascendia a 61 biliões de euros, o valor das operações em
curso situa-se nos 395 biliões de euros (www.bei.eu.int).
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com as políticas da UE; neste quadro é expectável uma postura evo-
lutiva, em matéria de boa governação. Cabo Verde conformar-se-á
ao mercado interno da UE, antevendo-se uma participação cres-
cente em políticas e programas europeus, nomeadamente, o FE-
DER51.

Nesta etapa, Cabo Verde afirma-se, preferentemente, pelo ca-
nal das RUP, em detrimento das políticas regionais da Comuni-
dade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO). Tal
trajecto permitiu ao país uma integração intra-regional, no âm-
bito do Programa de Cooperação Territorial (2007-2013) que in-
clui os Açores, a Madeira, as Canárias e os países do Atlântico
permitindo-se o aumento consentâneo, da cooperação socioeconó-
mica, entre os países e as regiões envolvidas.

A adjacência à Europa e às RUP do Atlântico (Açores, Madeira
e Canárias) propiciaram a integração do arquipélago, em progra-
mas comunitários. Noutro prisma, a pertença congénita ao espaço
da CEDEAO52, é da conveniência da UE, por essa razão impõe-se
uma participação acrescida, por parte de Cabo Verde, na referida
comunidade africana. Desta afluência de interesses resultou o es-
tabelecimento da PE, onde se alinham distintos modelos de coope-
ração, emoldurados pelo Acordo de Cotonou.

51 O FEDER foi projectado para reforçar a coesão económica e social da UE,
através da rectificação das desproporções regionais, através da correcção dos
desequilíbrios regionais. As Regiões Ultraperiféricas estão, igualmente, abran-
gidas pelos apoios do FEDER, com vista à supressão das despesas inerentes ao
seu afastamento.

52 Fonte: http://observatorio-lp.sapo.pt
A CEDEAO foi fundada em 1975 e é constituída por quinze países.
A missão da CEDEAO é a de “ (...) promover a integração económica em todos
os domínios de actuação (...), nomeadamente na indústria, transportes, telecomu-
nicações, energia, agricultura, recursos naturais, comércio, questões monetárias
e financeiras, assuntos sociais e culturais."
Os Países da CEDEAO são os seguintes: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde,
Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Guiné-Conacri, Libéria, Mali,
Niger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.
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Um escopo da envergadura da PE implica um lance conjunto,
com a participação da CEDEAO, o que pressupõe uma estratégia
conjunta UE-África e o acatamento, de todas as parcerias acor-
dadas. A autoridade de Cabo Verde na articulação com a CE-
DEAO e, de acordo, com Estêvão assiste-se a uma dupla dispo-
sição, por parte de Cabo Verde: por um lado: “(...) reorientação
estratégica da sua política externa no sentido de um recentramento
oeste-africano” e por outro, “(...) ao esvaziamento dessa opção nos
documentos de estratégia económica”, subsistindo “ (...) pressões
da União Europeia no sentido da assunção plena por Cabo Verde
da sua condição de membro da CEDEAO.”53

Aquando da apresentação da representante da Comissão Eu-
ropeia, à Assembleia da República de Portugal, a 21 de Abril de
2010, Margarida Marques enunciou a dinâmica da cooperação,
desta forma: “A UE está a tomar medidas, com vista à:” (...) I) cria-
ção de forças de alerta CEDEAO e o reforço da sua capacidade; II)
a execução do Plano Regional da Praia contra a droga III) a Posição
comum da região em matéria de fluxos migratórios; e IV) o reforço
das instituições responsáveis pela governação e dos organismos de
defesa dos direitos humanos.”54 O programa supra-citado, segundo
os auspícios da interveniente, repercutir-se-á, positivamente, a todo
o continente.

A aplicação da PE decorre do enquadramento financeiro do
FED, onde intervêm ainda o financiamento do FEDER e, do Pro-
grama Madeira, Açores e Canárias. (MAC) a vigorar entre 2007 e
2013. Estão ainda previstos apoios a acções específicas, enquadra-
das por diversos padrões financeiros: Instrumento de Cooperação
para o Desenvolvimento, Instrumento de Estabilidade, Instrumento

53 Estêvão, João (2013), As Relações Externas de Cabo Verde: entre a Ambi-
valência Prática e a Retórica Discursiva [no prelo], p.19.

54 Marques, Margarida (2010), “A Parceria Especial União Europeia / Cabo
Verde – A Visão da Comissão Europeia” in Colóquio Diplomático: A Parceria
Especial União Europeia / Cabo Verde: A Visão da Comissão Europeia, Assem-
bleia da República, 21 de Abril de 2010, p.15.
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para a Promoção da Democracia e dos Direitos Humanos e o Ins-
trumento de Ajuda Humanitária. Estes apoios proporcionar-se-ão,
sob a forma da complementaridade, relativamente à capacidade de
Cabo Verde.

A problemática da cooperação equaciona-se em termos do es-
tabelecimento de parcerias equilibradas, em que ambas as partes
equacionam as problemáticas, com base no critério da pertinência
das acções. Segundo a enunciação de cooperação fornecida no de-
curso da Cimeira de Monterrey, o seu funcionamento possui um
carácter dialéctico; logo, é pertinente a implicação, de ambos os
parceiros.

A conexão entre as ilhas e a UE pauta-se, pelo Acordo de Co-
tonou de 2000, presentemente, centrado no 10o FED, 2008-2013,
germe do financiamento para a cooperação técnica no arquipélago.
Assim sendo, os vínculos entre a UE e Cabo Verde moldam-se, no
âmbito de múltiplos pactos: o Acordo de Cotonou de 2000; a PE,
em 2007 e, consecutivamente, a inclusão na PEV.

O Acordo de Cotonou sucedeu à Convenção de Lomé, assi-
nada, em 1975, em Lomé, na capital do Togo; convenção, sucessi-
vamente revista e actualizada, de que adveio o Acordo de Cotonou,
subscrito em 2000, na cidade do mesmo nome, no Benim. Acordo
celebrado, entre os países ACP e a UE. De acordo, com Fontaine
este Acordo é mais alicerçado, porque alarga as relações ao “(...)
passar de relações de comércio baseadas, no acesso ao mercado a
relações comerciais em sentido lato.”55

O Acordo de Cotonou é válido durante vinte anos, com uma
cláusula de revisão, de cinco em cinco anos, aplicável aos res-
pectivos protocolos financeiros. Acordo, extensível a cinco pilares
interdependentes: dimensão política global, promoção de aborda-
gens aproximativas; concentração, sobre o objectivo de redução da

55 Fontaine, Pascal (2010), A Europa em 12 Lições, Luxemburgo: Serviço de
Publicações da União Europeia, pp.69.
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pobreza; estabelecimento de um novo quadro de cooperação eco-
nómica e comercial e a reforma da cooperação financeira.

As relações entre a CEE e a África subsariana remontam ao
Tratado de Roma, em 1957. Nesse Tratado, alguns dos actuais
países africanos, apresentavam-se, nesse tempo, sob um estatuto
diverso, o de Países e Territórios Ultramarinos (PTU)56, países que
na sequência das respectivas independências se tornaram países as-
sociados da CEE e, posteriormente, da UE. Associações realizadas,
através de acordos, entre os quais figura o Acordo de Cotonou, pre-
sentemente em vigor.

Na reunião anual ACP-CE, a 1 de Junho de 2006, a propósito do
10o FED estabelecido para o período 2008-2013, a que se sucedeu
a respectiva integração no orçamento comunitário, a partir de 2008.
Anteriormente, os fundos destinados à cooperação repartiam-se em
quatro categorias: o FED, directamente sustentado pelos Estados-
Membros, extra-orçamento comunitário; BEI; doações específicas
dos Estados-Membros e sob, o orçamento da UE.

O FED é a principal fonte de ajuda comunitária à cooperação
e ao desenvolvimento, nos países ACP e, nos PTU. Já no Tratado
de Roma, em 1957, se previa a criação de um fundo, vocacionado
para a cooperação técnica e financeira, com os países africanos co-
lonizados, com os quais determinados países europeus mantinham
laços históricos.

O FED enquanto instrumento financeiro de cooperação, entre
a UE e os países ACP financiando há mais de 40 anos, inúmeros
programas e projectos de desenvolvimento, no conjunto dos países
que concluíram acordos de parceria com a UE; sucessivamente,
os Acordos de Yaoundé e as Convenções de Lomé e o Acordo de
Cotonou.

56 PTU: Trata-se de uma vintena de territórios localizados, principalmente, no
Pacífico e nas Caraíbas usufruindo de distintos estatutos de autonomia, depen-
dendo de quatro Estados-Membros: França, Dinamarca, Países Baixos e Reino
Unido.
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Este Plano de Acção disponibilizará os instrumentos comuni-
tários ao serviço da Acção Externa da UE, incluídos no âmbito da
PESC abrangendo, uniformemente, a política comercial comum e a
cooperação com países terceiros. Neste quadro, é possível reagru-
par os instrumentos comunitários que, oportunamente, permitirão a
viabilização de posições consuetudinárias, num conjunto alargado
de acções políticas comuns.

Na presente fase, subsistem interesses comuns emoldurados,
em renovadas formas de cooperação, destacando-se as áreas da
segurança e do desenvolvimento, com especial realce para a luta
contra os tráficos ilegais e a imigração clandestina afectando, equi-
tativamente, o reforço da cooperação administrativa, policial e ju-
diciária. Apura-se, ainda, a exigência da criação de redes de infor-
mação e de bases de dados comuns comprometendo a articulação
das leis, normas e regulamentos, em vigor, em Cabo Verde, com as
do acervo comunitário, nas áreas abrangidas, pelo Plano de Acção.

Considero que a afinidade geográfica e cultural, alargada à ga-
rantia de segurança com as RUP complementa a vocação euro-
peia de Cabo Verde; o país cativou a UE, por intermédio da sua
actuação, no tocante à garantia de segurança, em regiões tangen-
tes, ao circuito europeu. Neste contexto, poder-se-á considerar a
existência de uma convergência, em matéria de vantagens, para a
UE; deste modo, os padrões europeus extravasarão as fronteiras,
contemporaneamente, estabelecidas alcançando uma maior visibi-
lidade.

É relevante atender o acolhimento do evento da PE, no país: “
(...) vitória extraordinária de todos os Cabo-Verdianos (...) a apo-
teose discursiva da celebração política e nacionalista da parceria fi-
cou lapidarmente expressa nos seguintes termos: posteriormente à
independência nacional [5 de Julho de 1975] e o processo de demo-
cratização [13/01/90], este é o momento mais relevante da história
de Cabo Verde.” E ainda, de acordo, com Silveira, a cultura polí-
tica Cabo-Verdiana “ (...) oferece resultados que convergem para
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revelar o forte substrato ocidental da cultura política e institucional
de Cabo Verde.”57

Lugar geograficamente privilegiado na intersecção das rotas do
Atlântico, Cabo Verde prestou-se, desde sempre, à condição de me-
diador; posicionamento, a partir da qual foi alcançando, progressi-
vamente, autonomia. Se Cabo Verde era, à partida, uma condensa-
ção de África e essa vertente identitária terá prevalecido; por outro
lado, destaque-se o cunho europeu no que respeita à concertação
de espaços e civilizações, factor que terá facultado a superação do
isolamento original a que estaria votado.

A República de Cabo Verde e a UE estão unidas por laços histó-
ricos, humanos, religiosos, linguísticos e culturais. Partilham valo-
res sociopolíticos fundamentais, tais como a defesa da democracia
e dos direitos humanos e a promoção da boa governação, da paz,
da segurança e da luta contra o terrorismo e a criminalidade. Os
dois circuitos comparticipam, actualmente, na luta, contra o tráfico
ilegal de droga e a imigração clandestina incentivando Cabo Verde,
a intensificar a cooperação policial e judiciária com a UE.

Em Cabo Verde, o Estado prossegue a sua acção de modo tran-
quilo e incólume, não há registo de conflitos a nível interno, nem
com países vizinhos. Pelas razões alegadas, o país é encarado como
um caso exemplar de democracia em África. Política e institucio-
nalmente é considerado como um país mais afectado à Europa, do
que ao continente africano denotando a assimilação dos valores
universais e, no que se refere à sua organização política comprova-
se o pluralismo e a alternância partidária, pois o “(...) centro polí-
tico de referência patente no ideário/imaginário político do homem
cabo-verdiano é europeu.”58

57 Silveira, Onésimo (2003), “ A Nação cabo e os desafios da globalização”
in Revista Africana, Centro de Estudos Africanos e Orientais, Universidade Por-
tucalense Infante D. Henrique, nos 26/27, pp. 12.

58 Costa, Suzano Ferreira, (2006/07), “Cabo Verde e a União Europeia: A
construção de um espaço imaginário”in Revista Direito e Cidadania, Ano VIII,
Praia, Cabo Verde , D&C, pp.191.
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Cabo Verde perfilha valores idênticos aos invocados pela UE,
em matéria de democracia e na defesa dos direitos humanos, com
vista à fomentação da paz e da boa governação, na salvaguarda da
segurança e da luta contra o terrorismo e a criminalidade organi-
zada transnacional, eixos centrais na luta contra o tráfico de droga
e a imigração clandestina, o que coloca Cabo Verde num patamar
invejável, em matéria de cooperação policial e judicial com a UE.
Antecipadamente, a gestão dos fluxos migratórios e a segurança
marítima revelam-se áreas prioritárias, na interacção da UE, com
as regiões vizinhas, em permanente convulsão.

3.3. O Enquadramento Geográfico da
Macaronésia e das RUP

A nomeação da Macaronésia, com a acepção de «Ilhas Afortuna-
das», data do período grego e aplicava-se, unicamente, ao agrupa-
mento das ilhas a oeste do Estreito de Gibraltar integrando cinco
arquipélagos: Açores, Madeira e as referentes ilhas selvagens, Ca-
nárias e Cabo Verde. Por conseguinte, o conjunto perfaz vinte e
nove ilhas, nove respeitantes aos Açores, cinco à Madeira, em que
se incluem as três selvagens; sete relativos às Canárias e dez a Cabo
Verde. Ilhas a compartilhar o mesmo grupo eco-geográfico, com
biogeografias deveras singulares.

As RUP dispersam-se por oito territórios, geograficamente dis-
tantes do espaço europeu, contudo, permanecem vinculadas às res-
pectivas zonas continentais, pelo que a legislação, os direitos e as
obrigações nacionais e comunitárias se aplicam, analogamente, a
esses territórios. Sendo estes quatro departamentos franceses ul-
tramarinos (DOM), Guadalupe, Guiana, Martinica, Reunião e São
Martinho; duas Regiões Autónomas portuguesas, os Açores e a
Madeira e uma Região Autónoma espanhola, a das ilhas Canárias.
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A delimitação geográfica, no âmbito da Macaronésia predispôs
o país para o desdobramento, em inúmeras conexões, além da inter-
calação no contexto RUP, acresça-se ainda, a incorporação no Pro-
grama de Cooperação Trans-territorial Madeira-Açores-Canarias
2007-2013, nas seguintes áreas: formação, descentralização e am-
biente. Como desfecho, concertaram-se os financiamentos dos fun-
dos do FEDER, FSE e de 10o FED.

O perfil das RUP59

População Índice

Localização Capital Superfície (habitantes) PIB/hab

Açores Oceano Atlântico Ponta Delgada 2 333 km2 237 900 66.7

Canárias Oceano Atlântico Las Palmas 7 447 km2 1 715 700 93.7

Guadalupe Mar das Caraíbas Basse-Terre 1 710 km2 425 700 70.6

Guiana América do Sul Cayenne 84 000 km2 161 100 50.5

Madeira Oceano Atlântico Funchal 795 km2 244 800 94.9

Martinica Mar das Caraíbas Fort-de-France 1 080 km2 383 300 75.6

Reunião Oceano Índico Saint-Denis 2 510 km2 715 900 61.6

S. Martinho Mar das Caraíbas Marigot 53 km2 35 000 61.9

O estatuto de Ultraperiferia foi criado, aquando da entrada de
Portugal e de Espanha, na CEE, para designar aqueles territórios
que, apesar de geograficamente longínquos da UE, aí se inteira-
riam, em idêntica condição. A partir dessa altura, aos designados
DOM60, agregados a França sobrevieram a Comunidade Autónoma
espanhola das Ilhas Canárias e as duas Regiões Autónomas portu-
guesas, dos Açores e da Madeira.

À época, existia, somente, a designação de DOM, aplicada
aos Departamentos Franceses Ultramarinos de Guadalupe, Guiana,
Martinica, Ilha da Reunião e da Colectividade da Ilha de São Mar-
tinho. Recentemente, a 12 de Julho de 2012, o Conselho Europeu

59 Fonte: http://ec.europa.eu [Elaborado a 17 de Dezembro de 2012].
60 DOM: Département (Divisão Administrativa) de OUTREMER (Ultramar).
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pronunciou-se a favor da inserção da Ilha de Maiote61 no circuito
das RUP. Por conseguinte, a partir de 2014, a Ilha de Maiote será a
nona Região Ultraperiférica da UE.

As RUP, dado o afastamento destas regiões da zona continen-
tal, estes territórios usufruem de benefícios específicos, facultados
pelas políticas comunitárias, adaptadas às suas especificidades. A
inclusão destas regiões no quadro legal da UE facultando-lhe o usu-
fruto, da maior superfície marítima, a nível mundial.

Em 1986, aquando da celebração do Acto Único Europeu
(AUE) acertaram-se as políticas comunitárias norteadas, pelo prin-
cípio da coesão económica e social atestando-se um empenho das
instituições comunitárias, na atenuação das disparidades entre as
RUP e o continente; mas, foi somente no Tratado de Maastricht
que se logrou criar condições para as aproximar dos níveis de de-
senvolvimento socioeconómicos do continente e, posteriormente,
em 1997, pelo Tratado de Amesterdão apurou-se, a base jurídica
do conceito de RUP. E, por último, foi no Tratado de Lisboa que
se reconheceu a natureza peculiar das RUP e a necessidade de cri-
ação, de acções específicas, no intuito de favorecer o seu desenvol-
vimento.

A distância e a insularidade constituíram o móbil, para a atri-
buição de condições específicas às RUP. Do afastamento resulta
num efeito negativo para a maioria dos sectores económicos des-
ses territórios, devido aos elevados custos de transporte e a todos os
dispêndios inerentes à mobilidade. Por essa razão, a UE criou van-
tagens específicas para os produtos provenientes dessas regiões, de
modo a equipararem-se aos produtos continentais, facultando-se,
deste modo, a entrada no mercado interno.

61 A Ilha de Maiote, localizada no Oceano Índico, entre o Canal de Moçam-
bique e o Arquipélago das Comores; a noroeste de Madagáscar e a sudeste das
Seychelles, a nordeste, das ilhas Graciosas, pertencentes à Ilha Reunião e a oeste
localiza-se Moçambique. É a Ilha, com o posicionamento geográfico mais ori-
ental nas RUP.
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Ainda que estas regiões apresentem insuficiências específicas,
todavia, usufruem de múltiplas relevâncias, tais como uma bio-
diversidade riquíssima e vastos ecossistemas marinhos. Por essa
razão criaram-se diversos centros de investigação, nesses espaços
destacando-se os seguintes: Instituto de Astrofísica das Ilhas Ca-
nárias; a Agência Espacial Europeia na Guiana; o Departamento
de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores; o Centro de
Investigação e de Controlo das Doenças Emergentes da Reunião;
a Rede de Cabos Digitais Submarinos de Elevada Voltagem, em
Guadalupe, o pólo de Investigação Agro-Ambiental da Martinica e
a Central Eléctrica Multipolar, da Madeira.62

Considero que as afinidades geográficas e culturais extensíveis
à garantia de segurança nas conexões, com as RUP complemen-
tam a vocação europeia, de contiguidade territorial de Cabo Verde.
Por seu lado, a UE, implementa políticas que visam aproximar as
regiões tangentes do circuito europeu. Neste contexto, poder-se-á
atender a existência de uma convergência de interesses, entre estes
dois circuitos.

3.4. Política Europeia da Vizinhança

Hodiernamente, é do interesse da UE, a formação de um Cordão de
Segurança, no Mediterrâneo e, no Atlântico congruente, com a pre-
visão de estabilidade, para a região, a que subjaz, equitativamente,
a constituição da PEV; sobrevindo esta, como o sustentáculo das
relações de cooperação, entre a UE e os países fronteiriços, a leste
e a sul da Europa.

A PEV, estabelecida, na continuidade, do antepenúltimo alar-
gamento, em 2004, visa estreitar as relações, com os países mais
próximos; neste novo enquadramento, da UE alargada promovem-

62 http://ec.europa.eu
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se valores, como a democracia e os Direitos Humanos, o Estado de
Direito, a boa governação, os princípios da economia de mercado
e do desenvolvimento sustentável.

Os critérios da Comissão Europeia, relativos à celebração de
acordos de vizinhança contemplam países não candidatos à ade-
são, desde que respeitem o acervo comunitário. Estas disposições
aplicam-se, aos países a sul e a leste da UE. Para esses países é
compulsório o cumprimento, dos preceitos de proximidade geo-
gráfica contemplando as afinidades culturais e históricas e, além
disso, acresce-se ainda, a demonstração de aptidão para participar,
em acções de segurança mútua.

A UE predispondo-se, a acalentar conexões que proporcionem
a coesão social e o dinamismo dos Estados vizinhos, para tal foi
necessário conceber uma política de cooperação, a dois níveis: re-
gional e inter-regional. A partir destes princípios foi possível deli-
near os vínculos que norteiam as relações mantidas pela UE, com
os países fronteiriços, sob a corrente designação de PEV.

Sob a invocação da PEV advoga-se o propósito da subsistência
da estabilidade, com o enquadramento, de regimes democráticos
e a tutela de Estados de Direito, em locais, onde prevaleça a boa
governação e a aceitação, dos princípios da economia de mercado,
antevendo-se, desde logo, a aplicação das quatro liberdades: livre-
circulação de pessoas, bens, capitais e serviços.

No que se refere à aplicação da PEV aos países do Mediterrâ-
neo, atendendo às mudanças históricas, em curso; trata-se de um
plano que ambiciona contribuir para a implementação da demo-
cracia e o respeito dos Direitos Humanos na região, Neste qua-
dro inclui-se, harmoniosamente, a participação da sociedade civil,
ONG’s e os remanescentes grupos implicados, no processo de re-
estruturação dessas sociedades.

A PEV, vocacionada para os países do Mediterrâneo, imple-
mentada, a partir de Julho de 2008 inclina-se para a defesa dos
interesses comuns aos países do Sul da Europa. Pela proximidade
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directa, quaisquer laivos de instabilidade gerados no Mediterrâneo
surtem efeitos no continente, como é o caso das vagas de emigra-
ção ilegal, actualmente, no enfoque da UE. Às políticas da PEV,
vocacionadas para esta região antecedeu-se o Processo de Barce-
lona, encetado em 1995.

O Processo de Barcelona predispunha-se à formação de uma
parceria global Euromediterrânico, com vista à disposição de um
espaço de paz no Mediterrâneo, de forma a garantir o diálogo po-
lítico e a segurança. Os países do Mediterrâneo implicados nes-
tas políticas são: Argélia, Egipto, Israel, Jordânia, Líbano, Marro-
cos, Síria, Tunísia, Turquia, Autoridade palestiniana e a Mauritâ-
nia. Aquando da celebração do seu décimo aniversário, o Processo
de Barcelona integrou-se na PEV.

A PEV aplica-se aqueles países vizinhos da UE aqueles países
que se aproximaram, por esse canal. A leste encontrando-se nessa
situação, a Rússia, a Ucrânia, Bielorrússia e a Moldávia. A UE im-
plementou, colateralmente, uma parceria estratégica com a Rússia,
ao promover quatro espaços comuns, constituídos, em congruên-
cia, com a Cimeira de São Petersburgo de 2003.

Num dos relatórios63, do SEAS realça-se a monta da salva-
guarda da segurança energética, a partir da qual se constituíram as
prioridades dos reptos geoestratégicos da UE. Perante o despoletar
dos conflitos regionais no Médio Oriente e no encalço da política
da segurança, a UE reforça as suas medidas entre outros circuitos,
pelo itinerário da PEV.

63 http://eeas.europa.eu
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3.5. Parcerias para a Mobilidade versus Espaço
Schengen

Schengen é a denominação de uma cidade luxemburguesa, onde
foi assinado o Acordo de Schengen, a 14 de Junho de 1985, por
cinco e Estados-Membros (França, Alemanha, Bélgica, Holanda e
Luxemburgo. Este Acordo visa suprimir, progressivamente, o con-
trolo das fronteiras comuns e a instaurar um regime de livre circu-
lação para todas as cidadãos, provenientes dos estados signatários
que são Estados-Membros da UE.

Na sucessão, estabeleceu-se a Convenção de Schengen, assi-
nada a 19 de Junho de 1990, pelos cinco Estados, acima indicados;
todavia, apenas, entrou em vigor, em 1995. A Convenção define
as condições de aplicação e as garantias, da implementação da li-
vre circulação. A Convenção e o Acordo constituem aquilo que se
convencionou denominar por «Acervo de Schengen».

O protocolo anexado ao Tratado de Amesterdão rege a inte-
gração do «Acervo de Schengen» nos tratados. O Tratado Schen-
gen vigorava, em 1995, em treze Estados-Membros (Aos quinze
Estados-Membros, subtraíram-se a Irlanda e o Reino Unido.) e na
Islândia e na Noruega.

A partir de 2008, a Suíça adoptou a aplicação plena do Acordo
de Schengen, na sequência de um referendo favorável, em 2005.
A partir de Janeiro de 2008, o Acordo entrou em vigor em nove
dos dez Estados-Membros, recém-chegados à UE. Nestes Estados-
Membros, a partir de Março de 2008, o Tratado aplicava-se, identi-
camente, às fronteiras terrestres e marítimas. Na vertente das fron-
teiras aéreas, exceptuavam-se as fronteiras de Chipre, da Roménia
e da Bulgária.

O convénio, em estudo foi estabelecido, com quatro países ade-
rentes à iniciativa: Portugal, Espanha, França e Luxemburgo; a que
se associaram, posteriormente, os Países Baixos. Este Acordo pro-
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move acções que implementam o controlo da imigração ilegal e a
supervisão da migração legal.

As diligências previstas, neste âmbito, incluem a interacção en-
tre os Estados participantes e a FRONTEX. Visa-se, de igual modo,
combater a fraude e contrafacção dos documentos de viagem. Com
esta iniciativa pretende-se beneficiar o controlo das fronteiras, de
modo a reduzir os riscos dos viajantes.

A implicação dos países nos Acordos para a Mobilidade pres-
supõem que os países se responsabilizem, pelo respeito das cláu-
sulas da UE, na aceitação de nacionais de países terceiros e, em es-
treita cooperação, com os restantes Estados-Membros, no âmbito
das acções da FRONTEX.

O estabelecimento de Parcerias para a Mobilidade enquadra-
se em planos de cooperação da UE, com países terceiros fazendo
jus ao apuramento da gestão das fronteiras externas e, na continui-
dade desse procedimento determinar-se-ão normas que facilitem a
verificação, da autenticidade da documentação apresentada, como
forma de cercear a emigração ilegal.

A UE ao integrar países terceiros neste círculo propõe-se dis-
ponibilizar meios para que estes países desenvolvam, eficazmente,
os controlos previstos significando que, ulteriormente, estes países
estarão, tecnicamente, equipados, para as acções a que se consa-
gram, o que será, certamente, um relevante passo para o aumento
da segurança dos países europeus.

No que se refere às vantagens técnicas ressalta-se que, por este
itinerário, os serviços de fronteiras destes países se dotam de equi-
pamentos mais sofisticados e adaptados a este tipo de verificação,
em que se incluem: a averiguação da fiabilidade da documentação
apresentada e, analogamente, o rastreio biométrico, das populações
em trânsito.

A presente Parceria para a Mobilidade resultou de uma deli-
beração da UE, a partir de uma decisão conjunta, adoptada pe-
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las instituições europeias, a 5 de Junho de 2008, no Luxemburgo
aplicando-se a Cabo Verde e à Moldávia.

No caso da Parceria para a Mobilidade determinada pela UE,
com Cabo Verde e a Moldávia, na nossa perspectiva é o corolário
lógico, do mais amplo alargamento da História da UE, focalizado
na Europa de leste e nos países do Mediterrâneo, de modo que
subsequentemente, impunha-se um reforço do enquadramento es-
tratégico, com uma vertente a leste e o outro, com uma orientação
a sul e uma centralidade atlântica.

A escolha de Cabo Verde e da Moldávia prende-se com os
dissemelhantes posicionamentos no Cartografia geoestratégico da
Europa: um dos países a leste, integrado na Europa Oriental, en-
clave entre a Roménia e Ucrânia e o outro país a Sul, num espaço
em aberto, no Oceano Atlântico, com amplas fronteiras marítimas,
zona de confluência de tráficos entre os três continentes.

A Moldávia é um país localizado entre a Roménia e a Ucrânia,
ocupado pelos romanos no século I d.C. e por povos eslavos, nos
séculos IX e X encontrou-se sob o domínio da Hungria, entre os
séculos XIV e XVI e, dos séculos XVI ao XIX integrou o Império
Otomano. E, em 1812, a Rússia anexou uma parcela do território,
sob a designação de Bessarábia e em 1862, a outra parcela inseriu-
se na Roménia.

Após a I Guerra Mundial, a Bessarábia integrou-se na Roménia
e em 1924, a Rússia contestou a anexação à Roménia e foi, então
criada a República Autónoma Soviética Socialista da Moldávia.
Posteriormente à II Guerra Mundial, a referida República da Mol-
dávia incorporou-se na Ucrânia, no período em que este território
integrava a URSS. Na sucessão das ocorrências que circundaram a
Queda do Muro, ressurgiu a problemática da independência e, em
1991, a Moldávia tornou-se um Estado independente.

A Moldávia é um país da Europa Oriental, as suas fronteiras
confinam a sul, com as montanhas dos Cárpatos e a sudoeste, com
a Plataforma Russa. A sua capital é Chisinau, com uma população
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de 4.446.70664 habitantes e uma superfície: 33.843 km2. A po-
pulação compõe-se de moldavos (65%), ucranianos (14%), russos
(13%) e uma minoria turca. A língua oficial do país é o romeno; o
russo/ucraniano é outro dos idiomas usuais. No circuito filológico
acresce-se ainda um dialecto turco. A religião predominante é o
cristianismo-ortodoxo, para 95% da população.

3.6. Na Esteira dos Alargamentos: Cooperação
versus Precaução

No desenlace da Segunda Guerra Mundial, os princípios inaugurais
que insuflaram a criação, de uma comunidade, de países europeus
foram os da manutenção, da paz na Europa, com base, em permu-
tas económicas. Com a instauração da CECA, o propósito era o, de
reunir os países beligerantes naquele conflito e, com fronteiras, en-
tre si. Ancoraram-se a este projecto a Alemanha, a Bélgica, França,
Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos.

Na corrente matriz da UE, prevalecem as bases fundadoras de
estabilidade, pelo itinerário da cooperação, nos países limítrofes;
assentes, em pressupostos, de agregação e, da prosperidade. Se os
desígnios iniciais se mantêm activos, tal facto mostra, à evidência
que a construção europeia é uma tarefa evolutiva.

Em prol da edificação da estrutura europeia, a UE é receptiva,
à integração, de qualquer Estado europeu, desde que acate os prin-
cípios democráticos, políticos e económicos da UE. A nível po-
lítico, a interacção dever-se-á orientar, de forma a que o Estado,
em causa, obtenha a concordância à sua adesão, por parte de todas
as Instituições Europeias e, de todos os Países-Membros da UE e,
como epílogo, a garantia do apoio, por parte, da maioria dos seus

64 Dados de 2004 in www.infopedia.pt
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cidadãos, alcançado, pelo canal da aprovação parlamentar ou, por
referendo.

Em matéria de alargamentos, a UE conheceu seis etapas, desde
a sua criação, pelos seus seis Estados fundadores: França, Bélgica,
Luxemburgo, Países Baixos, Itália e Alemanha. Em 1973, a UE
conheceu a primeira ampliação, com as adesões da Dinamarca, Ir-
landa e Reino Unido. Em 1981, ocorreu o segunda, com a adesão
da Grécia. Em 1986, sobreveio o terceira, com as adesões, de Por-
tugal e Espanha. Em 1995, sucederam-se as adesões da Áustria,
Finlândia e da Suécia. Em 2004, assistiu-se ao maior número, de
adesões, da História da UE, com o ingresso sincrónico, de dez no-
vos Estados-Membros: Eslovénia, Estónia, Letónia, Lituânia, Re-
pública Checa, Eslováquia, Polónia, Hungria, Chipre e Malta. Em
2007, assistiu-se ao remate desta fase, com as integrações da Bul-
gária e, da Roménia e, presentemente, é, da adesão, da Croácia
que se trata; pois, a 1 de Julho, de 2013, este país converteu-se, no
vigésimo oitavo Estado-Membro da UE.

No período Pós-Guerra Fria, a prossecução da política de alar-
gamentos orientou-se, essencialmente, para o Leste da Europa. Por
este circuito, o projecto europeu propunha-se conferir um renovado
alento, ao desígnio, de uma Europa reunida e, sem guerras. Ape-
sar desta precaução, a Europa manteve-se à mercê de litígios, pois
foi, no período, em que se compunha o mais extenso alargamento,
da História da UE que eclodiu o conflito, dos Balcãs, com origem,
num diferendo, entre território e nação.

Da forma linear, dos alargamentos decorreu uma remodelação,
das políticas europeias que conferiu um novo ímpeto às relações,
com os novos vizinhos, de forma a salvaguardar a estabilidade,
o desenvolvimento e os laços sólidos, entre os países europeus
encurtando-se, deste modo, a distância, entre os 385 milhões que
residem nos países da UE e os habitantes, dos países contíguos.

De acordo, com fontes oficiais da UE, a finalidade dos alar-
gamentos prende-se com a precaução, em acautelar guerras, entre
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países vizinhos, como modo de estabilização, dos regimes demo-
cráticos e, da segurança, na Europa, a que se acrescem fundamen-
tos de ordem económica, com uma previsão do aumento dos pro-
gramas de cooperação europeia.

É bem evidente que, do ponto de vista da política dos alarga-
mentos se gerou um clima de saturação, com a adesão simultânea
de, dez novos Estados-Membros, prosseguida, nos dois anos ulte-
riores, com duas novas admissões. Por essa alegação depara-se,
com o refreamento, à prossecução desta tendência: no presente
ano, assistir-se-á, à entrada de um único país: a Croácia. E, en-
tretanto, escoaram-se seis anos, de interregno, desde o ingresso da
Bulgária e da Roménia. Nesta área, do meu ponto de vista, é clara
a alteração de rumo das políticas europeias.

No rescaldo do alargamento histórico, de Maio de 2003, a UE
estabilizou-se na prossecução, da promoção da segurança e, da
prosperidade no continente europeu. Contudo, ao invés, de se
recorrer à integração, de novos Estados-Membros, as fronteiras
redefiniram-se, em particular, por intermédio, das políticas de co-
operação regional e inter-regional e, no essencial, por via das rela-
ções de vizinhança.

Da forma linear, dos alargamentos decorreu uma reconfigura-
ção, nas políticas europeias que conferiu um novo ímpeto, às re-
lações, com os novos vizinhos, de forma a salvaguardar a estabi-
lidade e o desenvolvimento, de laços sólidos, entre os países eu-
ropeus, de modo, a encurtar a distância, entre os 385 milhões que
residem nos países da UE e os habitantes dos países contíguos.

Com o alastrar dos alargamentos, à Europa Central, gerou-se
um novo impulso, no sentido de encurtar a distância entre os ha-
bitantes dos países fronteiriços da UE. Com as novas adesões era,
do interesse da UE intensificar relações, com os novos vizinhos, de
forma, a salvaguardar a segurança, a estabilidade e um desenvolvi-
mento sólidos, para os cidadãos europeus e os respectivos vizinhos.
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Se a UE se predispôs a criar condições que propiciassem a co-
esão social e o dinamismo económico, aos Estados vizinhos; para
tal foi necessário, no que respeita ao círculo de cooperação que
se facultassem relações regionais e inter-regionais, de modo a, pro-
porcionar estabilidade política, desenvolvimento económico e a re-
dução da pobreza, no espaço comum. Na perspectiva de orientação
da UE, tratava-se de precaver eventuais pólos de separação, entre
os antigos e os novos países da União.

Numa conjuntura de mundialização, um vulto de reveses en-
sombra o horizonte. Por essa razão, os países fronteiriços da UE
granjearam uma auréola de magnitude acrescida, é relevante que
esses países exerçam uma governação estável, sem dar azo à per-
petuação de conflitos, onde a criminalidade se arraste. Estados fa-
lhados, onde se propagam os conflitos e a crescente explosão de-
mográfica às fronteiras, do continente constituem um rebate, para a
sua estabilidade. Com a integração de novos Estados, a UE acerca-
se de zonas problemáticas, interessa-lhe estreitar relações, sob a
forma da cooperação, com países de governos sólidos e, no pre-
sente período, a zona do Mediterrâneo, é de capital importância.

Na fase Pós 11 de Setembro, perante o novo tipo de crispações,
a UE organizou-se, para se precaver de conflitos, ao invés de apelar
ao modo convencional de defesa, diligenciou formas de apazigua-
mento, pelo itinerário da promoção de acções de cooperação, com
os vizinhos do circuito europeu. Digamos que criou uma cobertura
protectora transnacional, como forma, de fazer face, à proliferação
da conflitualidade transfronteiriça.

A PEV adoptada em 2004, pelo Conselho aplica-se aos paí-
ses vizinhos, a sul e a leste da UE. Este instrumento europeu de
cooperação, operacional, desde 2007, destina-se aos países vizi-
nhos, com fronteiras directas, terrestres ou marítimas, com a UE.
Acham-se, nesta condição, os seguintes países: Argélia, Arménia,
Azerbaijão, Bielorrússia, Egipto, Geórgia, Israel, Jordânia, Líbano,
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Líbia, Marrocos, Moldávia, Síria, Territórios Palestinianos, Tuní-
sia e a Ucrânia.

Mediante este mecanismo, a UE propõe-se revezar, parcial-
mente, os Programas MEDA65 e o Programa TACIS66. Pelo Pro-
grama MEDA propõem-se acções de cooperação, com os países do
Mediterrâneo, com o alvo de implementar reformas económicas e
sociais e contribuir, para a redução dos impactos do desenvolvi-
mento, sobre os planos social e ambiental.

O Programa MEDA propunha-se gerir parcerias, de coopera-
ção económica e financeira, com países do Sul do Mediterrâneo:
Argélia, Chipre, Egipto, Israel, Jordânia, Líbano, Malta, Marro-
cos, Síria, Territórios Palestinianos, Tunísia e Turquia. O Programa
MEDA I, criado em 1996; em 2000, deu lugar, ao MEDA II.

O Programa TACIS apoiava a democratização e a transição,
para a economia de mercado, dos Novos Estados Independentes
(NEI), criados, ulteriormente ao fraccionamento da URSS: a Ar-
ménia, o Azerbaijão, a Bielorrússia, a Geórgia, o Cazaquistão, o
Quirguistão, a Moldávia, a Mongólia, o Uzbequistão, a Rússia, o
Tajiquistão, o Turquemenistão e a Ucrânia. A Rússia, não se apôs
a esta modalidade, apesar de ser um país vizinho, porque com a
Rússia, a UE dispõe de um molde de cooperação distinto, a Estra-
tégia Europeia de Segurança, inserida nas políticas de partilha dos
«espaços comuns».

A PEV ao estender-se ao Mediterrâneo afigura-se como uma
resposta imediata, por parte da UE, às mudanças históricas, em
curso, nesta região. É de primacial relevância, para a UE que a
governação, dos países vizinhos se alinhe, por princípios democrá-
ticos, à luz dos quais se orientou a criação da PEV.

No corrente período, os perigos inerentes, aos climas de ins-
tabilidade e de falta de segurança propiciam a prática de crimes,
de índole diversa; aos quais se acrescem, no existente período, a

65 http://europa.eu
66 http://europa.eu
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imigração ilegal e o terrorismo. Sobrelevam-se, identicamente, as
preocupações respeitantes, à degradação do ambiente e as fontes,
de abastecimento de energia.

O objectivo da PEV será o repartir, com os vizinhos as vanta-
gens provenientes, do alargamento, de 2004 reforçando, em simul-
tâneo, a estabilidade, a segurança e o bem-estar das populações
implicadas. Com a PEV acautela-se a criação de novas rupturas,
entre a UE alargada e os vizinhos recentes criando-se oportunida-
des, de cooperação, em âmbitos, de capital extensão, como o da
segurança.

Na continuidade do alargamento histórico em Maio de 2004, a
UE lançou-se na esteira, da prossecução da segurança e, da prospe-
ridade, no continente europeu. Graças a esta ampliação, redefinem-
se as fronteiras exteriores do continente, com a nova adjacência
havendo, evidentemente, novos vizinhos, por via dos quais é possí-
vel uma reaproximação, dos antigos criando-se portanto, uma base
para o lançamento da estratégia europeia da segurança.

A PESC e a PESD, procedentes dos Tratados de Maastricht
(1992), Amesterdão (1997) e de Nice (2001), alteradas, a partir
de 1 de Dezembro de 2009, com a criação do Serviço Europeu
de Acção Externa (SEAE); posteriormente, aglomerar-se-ão, numa
única política: a Política Externa de Segurança (PES).

Com a criação do SEAE, na sequência da aprovação do Tra-
tado de Lisboa, em 2009 reforça-se a acção externa da UE, com a
concentração de múltiplas acções. Este organismo afirma-se, pela
supervisão da política externa, uma vez que a dita política passou a
ocupar um lugar cimeiro, nas acções alusivas aos negócios estran-
geiros, pela integração, de uma política de segurança que contem-
pla a prevenção de conflitos.

Este dispositivo, também está prevenido, para intervir em si-
tuações de crise e de ajuda humanitária quando está em causa a
sobrevivência das populações. Subjaz a esta política o pressuposto
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do apresto, para caucionar qualquer situação de emergência inter-
nacional.

O SEAE complementa, a anterior política externa da UE, exe-
cutada no seio das presidências semestrais rotativas, pelo Alto Re-
presentante da Política Externa e Segurança Comum e, pelo Co-
missário Europeu das Relações Externas. A acção da Alta Repre-
sentante, para a Acção Externa, da UE é coadjuvada, pelos Pre-
sidentes do Conselho Europeu e, da Comissão Europeia. Assim,
como pelos Membros da Comissão, em colaboração, com os Re-
presentantes dos Estados-Membros, em exercício de funções, na
área dos negócios estrangeiros.

No último relatório anual, do SEAS realçava-se o porte, da sal-
vaguarda da segurança energética, a partir da qual se erigiram, as
prioridades dos reptos geoestratégicos da UE. Perante o despoletar,
dos conflitos regionais, no Médio Oriente e, no encalço da política
da segurança, a UE reforça as suas acções, entre outras, por inter-
médio da PEV. Ademais, destaque-se a relevância, da implementa-
ção, da Parceria Oriental, com os países do Mediterrâneo.

As acções da UE, em matéria de politica externa perfilham,
continuamente, o objectivo da manutenção da paz e, para esse efei-
to, as actuações apresentar-se-ão, sob múltiplas vertentes, entre,
as quais se destaca o papel de conciliador, em zonas em conflito,
como foi o caso da mediação, no conflito, entre a Sérvia e o Ko-
sovo.

A inclusão da PEV, em diferentes enfoques, das políticas eu-
ropeias opera-se, por via, do cultivo, das relações de proximidade,
com países com os quais a UE detém fronteiras. O caso mais re-
cente, de intervenção ocorreu, no decurso dos conflitos, ocorridos
no Mediterrâneo, sob a designação de «Primavera Árabe».

Se as políticas da UE, em matéria de política externa se apre-
sentam, sob múltiplas vertentes, evidencia-se, em paralelo, uma
vertente preventiva, perante eventuais situações de conflito aspira-
se, à propagação da democracia, no zelo, pelo respeito dos Direi-
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tos do Homem; percurso desenvolvido, no actual período, sob o
enquadramento de acções de cooperação, conectadas com a PEV.

Se o alvo da política externa europeia, se centra no domínio da
segurança, pressupõem-se formas, de actuação, com vista à salva-
guarda, das fronteiras e uma participação activa, em diversas áreas,
como o combate à pirataria, suporte de acções de ajuda humanitá-
ria, supervisão de fronteiras e a formação local, de polícias.

Recolhendo a perspectiva, da UE, na defesa de um modelo de
preservação da ordem internacional, assente, nos atributos, dos go-
vernos democráticos e, na boa governação, como garante de segu-
rança. Não se poderá escamotear o impacto no combate à corrup-
ção e aos abusos do poder, pela sua dimensão qualitativa, na boa
governação e, nas reformas sociais e políticas.

Se o propósito é o, da salvaguarda, dos Direitos Humanos, tal
política é implementada, em parceria, com instâncias multilaterais,
como é o caso da ONU ou, de países, em particular. Neste período,
de políticas multilaterais, UE alia-se à ONU, EUA e à Rússia, na
busca de soluções, como é o caso do corrente conflito israelo-árabe,
enquanto prioridade estratégica para a UE, a fim de cimentar as
relações, entre os dois Estados.

Assim sendo, os Estados-Membros da UE ao participarem, na
implementação da Parceria Especial de Segurança (PES) reforçam
a acção externa da UE, ao implicarem-se, em intervenções civis e
militares, concernentes à supervisão de crises e, à antecipação de
conflitos.

As seguranças internas e externas afectam-se, conjuntamente,
no combate ao terrorismo e à criminalidade, o que exige a parti-
cipação, em tarefas conexas; por parte dos serviços, de todos os
Estados-Membros. Para que a UE se mantenha como espaço de li-
berdade, segurança e de justiça, de modo, a facultar a todos os seus
cidadãos a protecção legal; para tal impõe-se uma estreita colabo-
ração, entre os Estados-Membros e as instituições europeias.
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Capítulo IV. A Europa Alargada a África

4.1. Cabo Verde na UE

Se Cabo Verde afluiu ao circuito europeu, pelo itinerário da co-
operação, perfil, advindo do enquadramento precedente, em Pro-
gramas de Cooperação Territorial. A abordagem, desta ocorrência,
afigura-se sob uma dupla vertente, pois abarca as áreas da coope-
ração regional e a da Ajuda ao Desenvolvimento, pelo canal do
FED. Para a confluência integral de todos os elementos acrescem-
se, como epílogo, os pactos da PE, da PEV e da NPM.

O derradeiro alinhamento do país, no efectivo período, é de re-
levância, visto que a “(...) UE determinou como seu grande desíg-
nio, a defesa internacional do Desenvolvimento Sustentável.”67 Se
o país irrompeu pelas políticas europeias, entre as de mais modali-
dades, ressaltem-se, nesta ocasião, a PEV e a NPM. Recorde-se a
menção do país se deslocar ostentando a auréola de “Vizinho Res-
ponsável”68, por tal razão, a orientação sequencial, para o Espaço
Schengen.

Em Janeiro de 2006, Cabo Verde aflui à PEV, com o estatuto de
vizinho surgiu, na altura, em que estava em curso o ofício de uma
«task-force» da Comissão Europeia, no intuito de aprestar o insti-
tuição deste acordo, entre a UE e o arquipélago. Por este circuito,
o país reforçou o seu grau de integração numa Europa alargada.

O governo de Cabo Verde congratulou-se deste acto, em con-
formidade com Nota divulgada na Cidade da Praia, pelo Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros Cooperação e Comunidades, “a in-
clusão na Política Europeia de Vizinhança constitui um passo im-

67 Moreira, Adriano (2011), “Pela Adesão de Cabo Verde à União Europeia”
in Moreira Adriano, A Circunstância do Estado Exíguo, Loures: Edição Diário
de Bordo, pp.134-138.

68 http://eeas.europa.eu
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portante para o aprofundamento da conexão entre Cabo Verde e a
UE”.69

A decisão do Parlamento Europeu foi justificada pelo progresso
do arquipélago, na aplicação das regras democráticas, pela boa
governação e o respeito dos Direitos Humanos, além das afini-
dades históricas, culturais, políticas e geográficas com a UE. As
relações políticas UE-África Ocidental são cada vez mais valo-
rizadas porque, por parte das instituições europeias ambiciona-se
que tal tipo de analogias se repercuta a todo o continente africano,
consubstanciando-se na melhoria da gestão dos fluxos migratórios
e da luta, contra a droga e a criminalidade organizada.

Em virtude da celebração de convénios que promovem as re-
lações de vizinhança, propícias a um desenvolvimento sustentável.
Base, para o entre cruzamento de políticas, a diversos níveis, com
o propósito de integrar este país no circuito europeu; donde, a in-
clusão na PEV e nas políticas regionais das RUP.

No que se refere às novas políticas da UE, Cabo Verde destaca-
se ao antecipar-se como País Piloto na NPM, uma vez que a diás-
pora cabo-verdiana reside, maioritariamente na UE, onde mani-
festa um elevado grau de integração. Uma das outras facetas da
NPM é, a meu ver, a amplificação da extensão geográfica dos Acor-
dos de Schengen.

Deixa de estar implícita a exigência de visto ou de passaporte
para a circulação, permanência e fixação de cidadãos cabo-ver-
dianos na Europa e, conformemente, faculta-se a livre circulação,
no espaço Schengen, a 300.000 Cabo-Verdianos disseminados pela
UE.

Neste circuito da NPM, além da eliminação do controlo frontei-
riço e da harmonização das regras alfandegárias, relativas a países
terceiros acresce-se a relevância da cooperação policial transfron-
teiriça, com o reforço do sistema de repatriação e respectiva aplica-
ção de penas judiciais além-fronteiras. É permitido o intercâmbio

69 http://ec.europa.eu
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de informação policial no Espaço Schengen graças a existência do
Sistema de Informação que permite o intercâmbio de dados, entre
as autoridades; relativo a pessoas e bens. O que se traduz num re-
forço do sistema securitário europeu, em benefício da segurança
dos seus cidadãos.

Estas medidas aplicam-se, no caso de Cabo Verde a um con-
trolo mais apurado das fronteiras terrestres e marítimas, aptidão
acrescida das faculdades biométricas, sob a tutela da FRONTEX
e da EUROPOL. Estes princípios predispõem-se, identicamente, a
facilitar a circulação da comunidade cabo-verdiana e de nacionais
dos Países-Membros, neste novo circuito, ao qual se pretende alar-
gar o Espaço Schengen.

A UE implica-se, nesta acção, na qualidade de franqueadora
da imigração legal, proveniente dos países envolvidos garantindo
o apoio na supervisão dos trânsitos migratórios legais e ademais, o
desincentivo à fuga de cérebros e a promoção de iniciativas que fa-
cultem as migrações, de regresso. E além disso, o aperfeiçoamento
da emissão de vistos de curta estada, para os nativos de países ter-
ceiros.

Pelo pressuposto da cooperação e da emigração, Cabo Verde
terá adoptado um perfil equivalente ao de Estado supranacional70,
onde os espaços geográficos se diluem, associados a uma vasta
mobilidade da população, maioritariamente, emigrada, à qual, difi-
cilmente, se imporia a delimitação territorial, imputada pelas suas
fronteiras.

A volatilidade das fronteiras da cooperação permite uma di-
nâmica relacional, entre territórios. Forma eficaz, de desenvolver
a integração socioeconómica e o desenvolvimento sustentável, em
África. Neste panorama, enquadrado por etéreas fronteiras geográ-
ficas propiciam-se os intercâmbios entre Estados.

70 Lousada, Abílio (2010), “As Fronteiras Africanas (II)” in JANUS, Lisboa:
Edição Público e Universidade Autónoma de Lisboa, pp. 127.
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Impunha-se a criação de um vínculo entre o arquipélago e a
Europa, dada a relativa proximidade geográfica, a partilha de valo-
res e por constituir a fronteira atlântica, a sudoeste do continente
europeu. Como o arquipélago ostenta uma inclusão genética, no
amplo espaço geográfico da Macaronésia, uma vez que é aí que
Cabo Verde sustenta uma linha de fronteira, com a Europa, delimi-
tada pelas Ilhas Canárias. Em suma, é um país de matriz africana
que desponta integrado numa área geográfica, dita europeia.

Cabo Verde transpõe o isolamento insular, referente à Europa,
pelo desígnio da sua pertença ao espaço da Macaronésia. Designa-
ção geográfica adoptada, no Período Moderno, para o conjunto de
ilhas, situado, entre os afluentes dos continentes europeu e africano
integrando a Madeira e as pertencentes Ilhas Selvagens, os Açores,
as Canárias e Cabo Verde, numa extensa orla litoral que se alonga
do Norte de Marrocos ao Senegal.

Reafirme-se a posição geográfica, duplamente vantajosa de
Cabo Verde, no âmbito da Macaronésia e, implicitamente, das
RUP, pela inclusão no Programa de Cooperação Transnacional
MAC 2007-2013. Neste itinerário de raia, Cabo Verde associou-se
aos Açores, Canárias, Madeira, Guiana e a Reunião beneficiando
de programas de cooperação a dois níveis: territorial e transfrontei-
riça. A inovação a este nível prende-se com a inscrição, em projec-
tos de cooperação, com países terceiros, em territórios exteriores à
UE: países do Noroeste de África e da América Latina.

Pela sua localização geográfica e pelo seu povoamento, Cabo
Verde é um Estado africano; pela sua história e cultura é uma
encruzilhada de influências africanas, mediterrânicas e atlânticas,
com ancoradouro na lusofonia, entenda-se «latinidade», e, mais
concretamente da Europa, no espaço centro-atlântico.”71 É com
esta veemência que Moreira ambiciona acentuar o alcance geopo-
lítico, de Cabo Verde.

71 Moreira, Adriano, (2005), “ A integração de Cabo Verde na Europa” in
Diário de Notícias, Lisboa, 8 de Fevereiro de 2005, pp.100.
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O calibre geoestratégico de Cabo Verde foi, recentemente, rea-
vivado, no entender do autor precedente, na condição de território
integrante da Macaronésia, pois “(...) todos os referidos arquipéla-
gos estão na linha de articulação do Atlântico Norte com o Atlân-
tico Sul, cuja segurança exige organização, a favor da paz e segu-
rança, com sérias exigências à responsabilidade europeia.”72

Na conferência FLAD/IPRI – UNL que teve lugar em Lisboa,
em Julho de 2007, centrada na temática da «Segurança e Defesa
na África Austral», a intervenção, do então, Ministro da Defesa
de Portugal, Nuno Severiano Teixeira, na alocução centrada nas
relações entre Portugal, os EUA e África refere-se a Cabo Verde,
valorizando os resultados do exercício militar da OTAN – Steadfast
Jaguar 06 – : nestes termos: “ (...) a importância estratégica que
África adquire para a segurança atlântica e, também da importância
estratégica de Cabo Verde.”73

Se “(...) o discurso político oficial sobrevaloriza a posição do
arquipélago no contexto atlântico (...).”74 Por esta razão, ficou su-
blinhada a necessidade de se reconstituir a posição geográfica do
arquipélago, pela sua «vocação atlântica», de forma a servir de
ponte, entre os vários continentes. No entender de Moreira, a UE,
com a integração de Cabo Verde no seu seio teria mais a receber,
do que a dar, com a sua adesão.”75 Assim, com a metáfora da cons-
trução da ponte desponta, implicitamente, a noção de segurança e

72 Moreira, Adriano (2011), “Pela Adesão de Cabo Verde à União Europeia”
in Moreira Adriano, A Circunstância do Estado Exíguo, Loures: Edição Diário
de Bordo, pp.134-138.

73 Teixeira, Nuno Severiano (2007), “Estratégia e Segurança na África Aus-
tral”, in Manuela Franco (Coord.), Estratégia e Segurança na África Austral,
Lisboa, FLAD/IPRI-UNL., pp.236.

74 A Semana, n.o 786, 12 de Janeiro, 2007, pp. 8 in Barros, Vítor (2008), “A
Parceria Especial Cabo Verde – União Europeia: Olhares da Imprensa, Coimbra,
pp.113.

75 Moreira, Adriano (2011), “Pela Adesão de Cabo Verde à União Europeia”
in Moreira Adriano, A Circunstância do Estado Exíguo, Loures: Edição Diário
de Bordo, pp.137.

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

96 Stela Lourenço

é, de modo semelhante que o país emerge, como uma plataforma
de segurança, no centro do Atlântico.

Releve-se ainda a cifra desta centralidade geográfica na área
da segurança, enquanto um dos vértice de um triângulo geográfico
que adquiriu um importe essencial, neste período do Pós 11 de
Setembro, em que proliferam as acções de terrorismo e as de mais
situações geradoras de instabilidade, a nível internacional.

Já que o aumento de actuações ilícitas se apresenta como ame-
aça no horizonte e, dado o arquipélago encontrar-se situado uma
zona de circulação entre os três continentes, é imperativa a adap-
tação a desafios que suplantam as suas capacidades. Nesta etapa,
de múltiplos pós: Pós Queda do Muro e Pós 11 de Setembro, a
ampliação das dificuldades na área da segurança excede o porte
cabo-verdiano. Augura-se uma ampliação das acções de preven-
ção; assim sendo que mudanças se poderão antever, para a área da
segurança, neste pequeno Estado?

Cabo Verde emergiu integrado na Macaronésia, a sua locali-
zação num dos ângulos do triângulo Europa-América-África, po-
sição geoestratégica de influência essencial, na área de segurança
pressupondo-se uma implicação na prevenção de conflitos. É assim
que a UE assume a postura de demandeur, na cooperação policial
e judicial, com Cabo Verde e, enquanto parceiro da UE, assume a
postura de co-coordenador, em operações policiais e judiciais.

Cabo Verde situa-se numa zona marítima que se apresenta co-
mo corredor no tráfico internacional de estupefacientes, entre os
três continentes. Dotado de uma vasta Zona Económica Exclusiva,
não dispondo, todavia, de meios, para o seu controlo. As intima-
ções à segurança estão na ordem do dia, para a navegação na costa
ocidental africana dando azo a surtos de emigração que assolam
as zonas fronteiriças, a sul da Europa. E em definitivo, o rebate de
grupos terroristas que paira sobre o Magrebe e a África Subsariana.

Adriano Moreira, a partir da apologia da centralidade geográ-
fica de Cabo Verde, alega razões de ordem estratégica e cultural,
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em prol do enquadramento atlântico: “Do seu interesse que Cabo
Verde representa uma plataforma de articulação entre a Europa e a
África, com uma diáspora que se inscreve pacífica e prestante em
todos os Estados de ambas as áreas onde a sua presença é nume-
rosa.”76

Os factores tidos em consideração, por parte da UE, aquando da
celebração desta Parceria enunciar-se-ão, deste modo: Cabo Verde
é reconhecido pela exemplaridade do seu trato e pelo seu desen-
volvimento. É um país de desenvolvimento médio, a qualidade dos
recursos humanos é elevada e, primeiramente, o vulto da sua pe-
culiaridade geográfica, enquanto região patamar entre os três con-
tinentes.

Os objectivos da PE apontam ainda para a redução da pobreza,
aliada aos objectivos de desenvolvimento sustentável. A articula-
ção de esforços, entre a UE e Cabo Verde tende a alcançar um pro-
gresso significativo na defesa dos valores fundamentais, no com-
bate ao tráfico internacional de drogas e de seres humanos e ainda,
no branqueamento capitais e de imigração ilegal.

À luz do enquadramento da PE UE/ Cabo Verde, aprovada a
19 de Novembro de 2007, com a originalidade de se prever uma
flexibilização vantajosa para ambas as partes, no que se refere à se-
gurança e ao desenvolvimento, de forma a aperfeiçoar os laços de
cooperação, entre ambos, com suporte, em sustentáculos expres-
sos, em congruência com: boa governação, segurança e estabili-
dade, integração regional numa dupla vertente, RUP e CEDEAO.

Em matéria das disposições das políticas europeias, tangentes
a esta matéria, Estêvão perfilha uma interpretação mais abrangente
pois, segundo o nosso autor “Trata-se de um modelo de coope-
ração com uma perspectiva global e que inclui áreas como a paz
e segurança, o comércio e a integração, a governação e os direi-

76 Moreira, Adriano, (2010), “Dois Temas de Segurança: A Língua e o Mar”
in Revista Segurança & Defesa, no 13, Loures: Diário de Bordo, pp.136.
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tos humanos, as migrações internacionais e muitas outras questões
importantes do desenvolvimento.”77

Renovadamente invocamos Estêvão, porque, em concordância
com a sua análise, na PE ressaltam três ângulos de imediação: num
dos aspectos, com uma acentuada vertente política, “(...) muito
para além do que é habitual nos acordos de cooperação para o de-
senvolvimento”78. No presente período, em que a UE coloca o
enfoque, da sua política externa no aumento da segurança, as fron-
teiras externas da UE adquirem uma redobrada extensão. No que
respeita aos impactos dos acordos de cooperação, em África, nesta
ocorrência acentua-se a vertente regional de Cabo Verde, enquanto
membro da CEDEAO, nas funções de supervisor das relações de
cooperação, a nível regional.

No prelúdio negocial da PE, a UE requereu a caução em como
Cabo Verde não seria candidato numa adesão a porvir. Recorde-se
que o processo, em análise decorreu no rescaldo do maior alarga-
mento da História da UE, com a aprovação de dez novos Estados-
Membros em 2004 e, em 2007, os dois Estados-Membros subse-
quentes complementaram a longa lista. O que justifica a prevalên-
cia do clima de saturação, subsistente no imediato período.

Cabo Verde, apesar de não se apresentar como candidato a uma
factível adesão, em termos de perfil respeitava todos os requisitos
invocados no Conselho de Copenhaga, de 1993: estabilidade das
instituições garantindo a democracia e o Estado de Direito, o res-
peito dos Direitos do Homem, bem como a protecção dos direitos
das minorias e a existência de uma economia de mercado.

Enfatize-se a proficuidade do enquadramento geopolítico de
Cabo Verde, para a celebração desta parceria. Segundo Ribeiro

77 Estêvão João, (2013), “As Relações Externas de Cabo Verde: entre a Am-
bivalência Prática e a Retórica Discursiva” [no prelo], pp.20.

78 Estêvão, João, (2013), “As Relações Externas de Cabo Verde: entre a Am-
bivalência Prática e a Retórica Discursiva” [no prelo], pp.20.
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e Castro, a PE é um “fato feito à medida de”79 Cabo Verde e, uma
vez, completamente definido poder-se-á constituir como um novo
paradigma, logo, uma inspiração para outro tipo de relações que a
UE, porventura, assome a celebrar, com distintos países do conti-
nente africano.

No relativo às relações económicas, os países da UE detêm a
primazia dos intercâmbios, embora, o país conserve, concomitan-
temente, a sua posição no seio da CEDEAO. O não alheamento
desta inclusão regional encadeia-se com as futuras conveniências
da UE, nesta zona do globo, ilustradas, no recurso à metáfora da
«ponte», aquando da intervenção da Delegada da Comissão Euro-
peia, na Assembleia da República.

Com o propósito de promover a Parceria impôs-se um Plano
de Acção, fundado em seis pilares, como a boa governação, se-
gurança/estabilidade, integração regional, convergência técnica e
normativa, o desenvolvimento e a luta contra a pobreza. O suporte
financeiro para a prossecução destes objectivos é do FED, a que se
acresce a facilidade de financiamento gerida pelo BEI, sobrevindo
ainda a inovação, da inclusão do FEDER, no contexto do Programa
de Cooperação Transnacional para as RUP.

Se a proximidade da Europa e das RUP do Atlântico (Açores,
Madeira e Canárias) e o desenvolvimento a advir beneficiarão Cabo
Verde; a gravidade estratégica e a inserção no espaço CEDEAO80

79 E Castro, Ribeiro, Entrevista ao autor, realizada na Assembleia da Repú-
blica, a ...

80 Fonte: http://observatorio-lp.sapo.pt
A CEDEAO: A Comunidade Económica dos Estados Oeste Africano foi fun-
dada em 1975 e é constituída por quinze países.
A missão da CEDEAO é a de “ (...) promover a integração económica em todos
os domínios da actividade económica, nomeadamente na indústria, transportes,
telecomunicações, energia, agricultura, recursos naturais, comércio, questões
monetárias e financeiras, assuntos sociais e culturais."
Os Países da CEDEAO são os seguintes: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde,
Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Guiné-Conacri, Libéria, Mali,
Niger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.
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do arquipélago convêm à UE. Desta afluência de interesses resultou
o estabelecimento duma Parceria, a que se acrescem as modalida-
des do Programa de Cooperação Transnacional para as RUP, a que
sobrevêm ainda a inclusão no FEDER e o suporte financeiro do
FED81.

Na aplicação da Parceria, além do enquadramento financeiro
do FED intervêm ainda o financiamento do FEDER e do Programa
MAC,82 a vigorar entre 2007 e 2013. Estão ainda previstos apoios a
acções específicas enquadradas pelas seguintes molduras financei-
ras: Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, Instru-
mento de Estabilidade, Instrumento para a Promoção da Democra-
cia e dos Direitos Humanos e Instrumento de Ajuda Humanitária.
Estes apoios apresentar-se-ão, sob a forma da complementaridade
relativamente aos recursos de Cabo Verde.

No âmbito da PE é de salientar a implicação tácita de uma apro-
ximação à UE, através das RUP, dada a comunhão de interesses
entre estas regiões, em sectores como: a segurança, a imigração,
o ambiente, a gestão dos recursos marinhos, o turismo, a energia,
a gestão dos recursos hídricos, a formação, a pesquisa científica e
técnica, as tecnologias de informação e comunicação e a preserva-
ção do património arquitectónico.

Fomentam-se múltiplas propostas de actuação, a partir dos A-
cordos de Cooperação, nomeadamente, em matéria de emprego,
com a abertura do mercado de trabalho à emigração cabo-verdiana.
Por iniciativa, dos Estados-Membros desponta uma política de atri-
buição de bolsas de estudo, contributo válido para a facilitação da
mobilidade dos estudantes.

A organização interna e as estruturas políticas, não se desvincu-
lam desse ideário perceptível na edificação dum Estado democrá-

81 No actual período (2008-2013) é do 10o Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento que provém o manancial na assistência à cooperação técnica e financeira
do arquipélago.

82 MAC: Madeira, Açores e Canárias.
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tico, afiançador da segurança e da boa governação, na salvaguarda
do respeito dos Direitos Humanos, na preservação do Ambiente e
com uma participação activa na mediação dos conflitos regionais,
ao abrigo da protecção da Paz, num continente propenso à confli-
tualidade. Foi com este panorama de fundo que a UE se coligou
com Cabo Verde, com a finalidade de implementar a PE.

Como se trata de um novo conceito impõe-se, portanto, a sua
manutenção na incubadora dos projectos pioneiros, da UE, com
países do continente africano. Nesta altura, as expectativas de Cabo
Verde centram-se em três áreas: o reforço dos meios económicos
e financeiros, a aproximação normativa e tendo como desfecho: a
mobilidade. A meu ver, a implementação destas políticas, decerto
contribuirá para o desenvolvimento do território.

A prioridade nos próximos dez a vinte anos é, no entender de
Ribeiro e Castro a consolidação do estatuto introduzido pela PE.
“Assim, haja vontade política de ambas as partes”, auspiciou o ex-
Euro-deputado. Porquanto e ainda, segundo o mesmo autor, Cabo
Verde tem condições para ser um país africano exemplar e, por-
tanto, de se valorizar aos olhos da Europa, com esse capital.

As parcerias e os partenariados não são políticas recônditas na
História de Cabo Verde, nem na História da colonização portu-
guesa. No caso português, dada a preponderância marítima das
rotas comerciais e a falta de recursos da Coroa, o modelo adoptado
assumiu, maioritariamente, com traços de parcerias, acordos ou ali-
anças. Às dimensões diplomáticas e administrativas sobrepunha-se
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uma outra, de ordem religiosa. Daí que, com o Padroado83, as ac-
ções da Igreja adquiriram um carácter político.

É relevante atender o acolhimento ao evento, por parte de Cabo
Verde: “ (...) vitória extraordinária de todos os Cabo-Verdianos
(...) a apoteose discursiva da celebração política e nacionalista da
parceria ficou lapidarmente expressa nos seguintes termos: após a
independência nacional [5 de Julho de 1975] e o processo de demo-
cratização [13/01/90], este é o momento mais relevante da história
de Cabo Verde.” E ainda, de acordo, com Silveira, a cultura polí-
tica Cabo-Verdiana “ (...) oferece resultados que convergem para
revelar o forte substrato ocidental da cultura política e institucional
de Cabo Verde.”84

Este Plano de Acção para a PE disporá dos instrumentos comu-
nitários ao serviço da Acção Externa da UE, incluídos no âmbito
da política externa e de segurança abrangendo, uniformemente, a
política comercial comum e a cooperação com países terceiros.
Com este panorama foi possível reagrupar instrumentos comunitá-
rios que permitissem a viabilização de posições consuetudinárias,
num conjunto alargado de acções políticas comuns.

83 Padroado, tratado da Igreja Católica, com os Estados português e espanhol.
Os reinos de Portugal detinham, além da dimensão político-administrativa, a di-
mensão religiosa.
“O Padroado português no Oriente está relacionado com o movimento dos des-
cobrimentos portugueses e vai buscar as suas origens mais remotas às guerras da
reconquista cristã (...). E o fundamento constava que os monarcas assim proce-
diam, em virtude de assistência dispensada à restauração ou fundação das igrejas
nas terras conquistadas aos Mouros.” In Serrão, Joel, “Padroado do Oriente”, in
Joel Serrão (Direcção), Dicionário de História de Portugal, Vol. IV, pp. 508-
511.

84 Silveira, Onésimo (2003), “ A Nação cabo e os desafios da globalização”
in Revista Africana, Centro de Estudos Africanos e Orientais, Universidade Por-
tucalense Infante D. Henrique, nos 26/27, pp. 12.

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

Novas Insígnias Geográficas para a Europa 103

Considerações Finais

Na continuidade da Queda do Muro de Berlim, a prossecução dos
alargamentos centrou-se nestes território, porque, à UE convinha o
realinhamento dos recém-criados países da Europa Oriental, pelo
modelo de um projecto político democrático, tendente a contem-
porizar com uma economia de mercado.

Em virtude do novo panorama geopolítico europeu, o dispo-
sitivo da Comissão Europeia, relativo às políticas de alargamento
transmutou-se, ao invés de prosseguir, em acto contínuo, com re-
novadas integrações, colocou, prioritariamente, o seu enfoque na
celebração de acordos de vizinhança, pela trajectória da PEV.

À criação da PEV, subjaz a preocupação em manter um cordão
de segurança no Atlântico e no Mediterrâneo, enquadrado numa
previsão de estabilidade para a UE, sobrevindo este como susten-
táculo das relações de cooperação, implementadas com os países
limítrofes, a leste e a sul do continente europeu.

No âmbito da PEV integraram-se países não candidatos à ade-
são, contanto que respeitassem o acervo comunitário, em áreas
que contemplam o diálogo político e a cooperação. Esta situação
reporta-se aos países insulares do Mediterrâneo e Atlântico e paí-
ses contíguos a certas RUP da UE. Para os referidos países é com-
pulsório o cumprimento dos preceitos de proximidade geográfica,
afinidade cultural e histórica e além disso, a aptidão para participar
em acções de segurança mútua.

No caso de Cabo Verde, os factores tidos em consideração,
aquando da celebração da Parceria poder-se-ão traduzir no reco-
nhecimento da exemplaridade do seu trato, pelo seu desenvolvi-
mento. É um país de Desenvolvimento Médio, a qualidade dos
recursos humanos é elevada e o vulto da sua centralidade geográ-
fica, enquanto região patamar entre os três continentes. Às razões,
anteriormente, enunciadas acresce-se o remate da sua singular mis-
cigenação cultural e racial.
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Por conseguinte, o país comporta similitudes históricas, cultu-
rais, políticas e administrativas com a Europa, Foi, com base, neste
mote que se entabularam as negociações que desembocaram na PE
tendo como esteio a PEV e a NPM. Antevê-se que o arquipélago
munido deste dispositivo, seja, ulteriormente, chamado a desempe-
nhar um papel activo, junto da CEDEAO.

Prosseguindo, com a linha argumentativa de Estêvão, a actu-
ação da UE veicula uma inserção regional, sem que o dispositivo
basilar da defesa dos princípios democráticos seja questionado, nos
países incluídos no círculo da CEDEAO. Coube-nos constatar que
os moldes de actuação da UE, no exterior não se coadunam com o
modelo advogado, a partir da Europa.

A ligação geográfica e cultural ampliada ao espaço da segu-
rança rematam os vínculos de Cabo Verde à UE. E, de acordo, com
o Moreira, o benefício destas parcerias tende, prioritariamente, pa-
ra o flanco europeu: “A ponte para África e a segurança do Atlân-
tico Sul seriam razões mais que suficientes para que a UE tivesse
mais a receber do que a dar...”85

Enfatize-se a proficuidade do enquadramento geopolítico de
Cabo Verde, para a celebração desta Parceria. Segundo Ribeiro
e Castro, “a PE é um «fato feito» à medida de Cabo Verde e, uma
vez, completamente definido poder-se-á constituir como um novo
paradigma, das relações UE-África; logo, uma inspiração para ou-
tro tipo de relações que a UE, porventura, assome a celebrar, mor-
mente, com países do continente africano”86.

Esta Parceria apresenta-se, portanto, como um terreno a des-
bravar, como uma incubadora de projectos pioneiros em ulterio-
res relacionamentos da UE. Nesta altura, as expectativas de Cabo
Verde centram-se em três áreas: o reforço dos meios económicos

85 Moreira, Adriano (2011), “Pela Adesão de Cabo Verde à União Europeia”
in Moreira Adriano, A Circunstância do Estado Exíguo, Loures: Edição Diário
de Bordo, pp.137.

86 Ribeiro e Casto, José, Entrevista realizada na Assembleia da República, a
21 de Setembro de 2012.
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e financeiros, a aproximação normativa e como remate: a extensão
dos Acordos Schengen ao território.

Cabo Verde ostenta um percurso singular, é um país mestiço e
constituiu-se como cultura crioula, a partir de um arquipélago de-
serto. Era um território Ex-nihilo e a sua população, por obstáculos,
alegadamente, geográficos, manteve-se apartada do continente afri-
cano. Por essa razão, não se registaram elevados níveis de fluidez
entre as ilhas e o continente africano. Consequentemente, a popu-
lação que se multiplicou nestas ilhas, desenvolveu-se demarcada
do continente africano. Singularidade esta, presentemente refor-
çada pela disseminação da diáspora cabo-verdiana, pelos continen-
tes europeu e americano.

Cabo Verde tem realizações ímpares em África: eleições de-
mocráticas, ao nível autárquico, legislativo e presidencial, com al-
ternância pacífica. Há registo de vitórias eleitorais decididas por
margens mínimas de votos, sem que tal tivesse dado azo a confli-
tos, nem pedido de impugnação do acto eleitoral. Presentemente,
Cabo Verde realiza uma experiência de co-habitação política.

A prioridade nos próximos dez a vinte anos é, no entender de
Ribeiro e Castro é para Cabo Verde a consolidação do estatuto in-
troduzido pela PE. “Assim, haja vontade política de ambas as par-
tes”87, auspiciou o ex-Euro-deputado. Porquanto e ainda, segundo
o mesmo autor, Cabo Verde tem condições para ser um país afri-
cano exemplar e, portanto, de se valorizar aos olhos da Europa,
com esse capital.

87 Ribeiro e Casto, José, Entrevista realizada na Assembleia da República, a...
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Anexos

I – Índice da Secção Cartográfica

II.1 – Mapa da Europa incluindo as Regiões Ultraperiféricas: Re-
gião Autónoma dos Açores, Região Autónoma da Madeira,
Região Autónoma das Canárias, Guiana, Guadalupe, Marti-
nica, Ilha da Reunião e Ilha de São Martinho.

II.2 – Mapa dos Territórios Europeus no Mundo.

III.1 – Mapa das Regiões Ultraperiféricas, num contexto global.

III.2 – Mapa da Região Autónoma dos Açores.

III.3 – Mapa da Região Autónoma da Madeira.

III.4 – Mapa da Região Autónoma das Canárias.

III.5 – Mapa da Ilha de Guadalupe.

III.6 – Mapa da Guiana Francesa.

III.7 – Mapa da Ilha de Martinica.

III.8 – Mapa da Ilha da Reunião.

III.9 – Mapa da Ilha de São Martinho.

IV.1 – Mapa da Macaronésia, num contexto regional.

IV.2 – Mapa da Macaronésia, onde figura a linha de demarcação
do Enclave Macaronésico Africano.

V.1 – Mapa do Arquipélago de Cabo Verde.

V.2 – Mapa do Arquipélago de Cabo Verde.
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II. 1 – Mapa da Europa & RUP
1 - Mapa da Europa incluindo as Regiões Ultraperiféricas: Região
Autónoma dos Açores, Região Autónoma da Madeira, Região Au-
tónoma das Canárias, Ilha de Guadalupe, Guiana, Ilha da Marti-
nica, Ilha da Reunião e Ilha de São Martinho.88

88 Baseado em: http://europa.eu/abc/maps/index_pt.htm
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II. 2 – Mapa Geográfico da Europa89

89 Baseado em: Map No. 3976 Rev. 11, Secção de Cartografia da ONU,
Novembro 2011.
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II. 3 – Mapa Político da Europa90

90 www.rituais.com

www.lusosofia.net

http://www.rituais.com/Mapas/Mundo/Europa-Imagem.htm


i
i

i
i

i
i

i
i

Novas Insígnias Geográficas para a Europa 131

II. 4 – Mapa dos Territórios da Europa no
Mundo91

91 Baseado em: www.worldmapfinder.com
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II. 5 – Mapa dos Alargamentos da UE92

1952: Europa dos 6: Alemanha, BENELUX, França e Itália

1973: Europa dos 9: Dinamarca, Irlanda e Reino Unido

1981: Europa dos 10: Grécia

1986: Europa dos 12: Espanha e Portugal

1990: Europa dos 12: Ex-RDA

1995: Europa dos 15: Áustria, Finlândia e Suécia

2004: Europa dos 25: Chipre, Estónia, Eslováquia, Eslovénia,
Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República Checa

2007: Europa dos 27: Bulgária e Roménia

2013: Europa dos 28: Croácia (1/07/13)

92 Baseado em: http://europa.eu
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II. 6 – Mapa das RUP, num contexto global93

93 Baseado em: http://ec.europa.eu.
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II. 7 – Mapa da Região Autónoma dos Açores94

94 Baseado em: www.google.pt/search.mapadosaçores.pt
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II. 8 – Mapa da Região Autónoma da Madeira95

95 Baseado em: http://google.isearchinfo.com
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II. 9 – Mapa da Região Autónoma das Canárias96

96 Baseado em: http://google.isearchinfo.com
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II.10 – Mapa da Ilha de Gaudalupe97

97 Baseado em: http://google.isearchinfo.com
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II.11 – Mapa da Guiana98

A Guiana Francesa é um departamento ultramarino da França
na costa atlântica da América do Sul. Ocupa uma superfície de 86
504 km2, limitada a norte pelo Oceano Atlântico, a leste e a sul
pelo Brasil e a oeste pelo Suriname.

98 Baseado em: www.google.com
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II.12 – Mapa da Ilha da Martinica99

99 Baseado em: http://google.isearchinfo.com
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II.13 – Mapa da Ilha da Reunião100

100 Baseado em: www.google.pt
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II.14 – Mapa da Ilha de São Martinho101

São Martinho é uma ilha do nordeste das Antilhas localizada
250 km ao norte do arquipélago de Guadalupe e 240 km a leste de
Porto Rico. O território é repartido por dois países: França e Países
Baixos.

101 Baseado em: http://operamundi.uol.com.br
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II.15 – Mapa da Macaronésia, no Contexto
Regional102

102 Baseado em: www.google.pt
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II.16 – Mapa da Macaronésia, no Enclave
Africano103

103 Baseado em: www.emecetus.com
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II.17 – Mapa do Arquipélago de Cabo Verde104

104 Baseado em: www.turim.cv
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II.18 – Mapa do Arquipélago de Cabo Verde105

105 Baseado em: www.nationsonline.org
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II.19 – Mapa da Costa do Ouro106

106 Mapa 1: “O comércio de Escravos do Atlântico, regiões de exportação de
escravos e vias marítimas” (J.D Fage, na Atlas of African History, 1958, Edward
Arnold, pág. 29 in Turley, David (2002), História da Escravatura, Lisboa: Teo-
rema, p. 10.

www.lusosofia.net


	Introdução
	Capítulo I: Geografia e Autonomia
	1.1. Nos Primórdios
	1.2. «Nação Crioula»
	1.3. Pré e Pós-Independência

	Capítulo II: Novas Insígnias Geográficas para a Europa
	2.1. A Reconfiguração Geográfica da Europa, por via das Políticas da UE 

	Capítulo III: Cooperação Internacional em Cabo Verde
	3.1. ONU:Delivering as One
	3.2. Cooperação Europeia
	3.3. O Enquadramento Geográfico da Macaronésia e das RUP
	3.4. Política Europeia da Vizinhança
	3.5. Parcerias para a Mobilidade versus Espaço Schengen
	3.6. Na Esteira dos Alargamentos: Cooperação versus Precaução

	Capítulo IV. A Europa Alargada a África
	4.1. Cabo Verde na UE

	Considerações Finais
	Referências Bibliográficas
	Anexos
	I – Índice da Secção Cartográfica
	II. 1 – Mapa da Europa & RUP
	II. 2 – Mapa Geográfico da Europa
	II. 3 – Mapa Político da Europa
	II. 4 – Mapa dos Territórios da Europa no Mundo
	II. 5 – Mapa dos Alargamentos da UE
	II. 6 – Mapa das RUP, num contexto global
	II. 7 – Mapa da Região Autónoma dos Açores
	II. 8 – Mapa da Região Autónoma da Madeira
	II. 9 – Mapa da Região Autónoma das Canárias
	II.10 – Mapa da Ilha de Gaudalupe
	II.11 – Mapa da Guiana
	II.12 – Mapa da Ilha da Martinica
	II.13 – Mapa da Ilha da Reunião
	II.14 – Mapa da Ilha de São Martinho
	II.15 – Mapa da Macaronésia, no Contexto Regional
	II.16 – Mapa da Macaronésia, no Enclave Africano
	II.17 – Mapa do Arquipélago de Cabo Verde
	II.18 – Mapa do Arquipélago de Cabo Verde
	II.19 – Mapa da Costa do Ouro


