
Mensagem do Presidente 

Caros Concidadãos, No próximo dia 18 de abril de 2021, o povo cabo-verdiano, 

através de seus eleitores, será chamado às urnas para eleger uma nova 

Assembleia Nacional e, consequentemente, um novo Governo.  

O partido que tem governado durante a legislatura corrente, fazendo jus à 

tradição que já faz escola entre os governos de Cabo Verde desde 1975, 

antecipou sua campanha ilegitimamente antes do período legal, logo depois das 

autárquicas que lhe correu mal, com um sem número de desenfreadas 

atividades de nomeações imorais e promessas para cargos importantes do 

Estado, de ofertas de benesses, de ilegítima distribuição de ativos públicos, 

tudo num esforço de compra de consciências que tem manchado a nossa 

democracia.  

Para não falar de autêntica propaganda que o governo começou a fazer com o 

aproximar das eleições, sobre progressos sociais, apesar da persistência da 

pobreza no nosso pais, das deficientes ou inexistentes infraestruturas de saúde 

e do agravamento de desigualdade de rendimentos entre uns muito poucos e a 

grande maioria da população; sobre uma nova e eficiente Administração 

Publica, apesar do reforço de sua partidarização e desconsideração do mérito; 

sobre diminuição do desemprego apurada com base estatísticas e critérios de 

credibilidade duvidosa desmentida pela pobreza agravada. LEGISLATIVAS 2021 

– BASTA DOS MESMOS! SOMOS OPÇÃO SIM  

Enfim, promessas e compra de votos que desta vez não prevalecerá, pois, o 

povo cabo-verdiano depois de mais de 45 anos de Independência Nacional e 

mais de 30 anos de Democracia Pluralista, governo vai, governo vem, continua 

a ver que as coisas que lhe são essenciais, não mudam. A corrupção está a 

aumentar, a justiça funciona mal, a Administração Pública está partidarizada, 

os cargos importantes do Estado estão nas mãos dos partidos no poder (Governo 

e Câmaras Municipais), os novos-ricos manipulam aqueles que governam, e 

esses vão distribuindo à população migalhas e uma democracia a conta-gotas, 

cada vez mais formal e menos autêntica.  

Todavia,  

A UCID - União Caboverdeana Independente e Democrática – foi o partido 

pioneiro na luta pacifica e diplomática para se pôr fim ao regime do partido 

único em Cabo verde, tendo para tanto, desenvolvido sua ação centralizada na 

diáspora, ou, na clandestinidade, em Cabo Verde. Isso enquanto muitos 

dirigentes de ontem e de hoje militavam e em posição de liderança no regime 

de partido único de então.  

Não obstante, quando se iniciou o processo de transição política, os dois 

partidos de então, conspiraram para negar a legitimidade histórica da UCID, 

que por razões logísticas e outras dificuldades, não conseguiu, atempadamente, 

recolher as assinaturas necessárias para sua constituição como partido 

concorrente às primeiras eleições legislativas.  



Este facto histórico, talvez pouco conhecido das gerações mais novas, está na 

origem das dificuldades de crescimento da UCID relativamente aos outros dois 

partidos referidos, e constituiu uma grande mancha na democracia 

caboverdiana e também, infelizmente, o prelúdio dos atropelos à democracia 

que ainda persiste no nosso país.  

A UCID propõe uma nova forma de fazer política, de governar e de implementar 

medidas que autenticamente melhorem a vida da população, diminuam o fosso 

de rendimento entre os mais privilegiados e a grande maioria do povo. 

LEGISLATIVAS 2021 – BASTA DOS MESMOS! SOMOS OPÇÃO SIM  

Com o slogan: BASTA DOS MESMOS! SOMOS OPÇÃO, SIM. A UCID quer mostrar 

aos cabo-verdianos que é possível acreditar nos políticos e que boas políticas 

são possíveis.  

O objetivo essencial da UCID para a próxima Legislatura, é apostar num modelo 

de governação em que todos os Cabo-verdianos sejam efetivamente iguais, que 

dê garantias de desenvolvimento sustentável e que represente uma aliança 

entre o crescimento económico, a justiça social, a qualificação dos jovens, o 

respeito pelo ambiente e o combate à desigualdade social, que reinam no país.  

As propostas e prioridades políticas da UCID para a legislatura englobam as 

principais áreas de governação, como sejam: sistema político e reforma do 

Estado; gestão da coisa pública; economia e emprego; segurança; educação, 

ensino superior e investigação científica; saúde; justiça; segurança social, 

família e solidariedade; defesa nacional; política externa; desporto; cultura; 

juventude; igualdade de género; desenvolvimento sustentável e ambiente; 

ordenamento do território e cidades; habitação e diáspora, apresentadas de 

forma clara e simples neste documento.  

Esperemos que esta proposta mereça a confiança de Cabo Verde e dos 

caboverdianos, e que juntos possamos mudar a forma de fazer política para 

“Cumprir Cabo Verde”, vamos dar um: BASTA DOS MESMOS! Porque SOMOS 

OPÇÃO, SIM.  

Calorosamente,  

Eng.º. António Delgado Monteiro  

Presidente da UCID 


