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1. Introdução 

A dissertação que agora é publicada em livro foi desenvolvida 
no âmbito do Curso de Mestrado em Administração Pública.

A motivação pela escolha da temática relativamente às respos-
tas governativas em contexto da crise internacional aplicada ao 
contexto Cabo-verdiano justifica-se, por um lado, pela escassez de 
literatura científica especializada sobre o assunto, e, por outro, pela 
importância de que se reveste um estudo detalhado sobre as res-
postas governativas aos impacto da crise internacional num país 
que, em 2008, deixou formalmente de constar da lista dos Países 
Menos Avançados (PMA) para enfrentar novos desafios resultan-
tes da graduação a País de Rendimento Médio (PRM). Acresce o 
facto de Cabo Verde ser um país muito vulnerável a choques ex-
ternos, dependente da Zona Euro, uma economia importadora por 
excelência, em que o setor do Turismo é o principal catalisador do 
crescimento económico, sustentado pelo Investimento Direto Es-
trangeiro, substancialmente proveniente da Europa. 

O objeto de estudo da dissertação enquadra-se na temática re-
lativa às opções de políticas públicas dos Governos face às crises 
financeiras e económicas internacionais. 

Este tema terá aqui uma abordagem no campo da Ciência da 
Administração Pública, não obstante ser também objeto de estudo 
partilhado pelas Ciências Económicas e Políticas. 

Assim, o propósito passará por estudar a política orçamental ado-
tada pelos Governos Cabo-verdianos no contexto da crise interna-
cional que ocorreu nos Estados Unidos a partir de 2007, e que conta-
giou a Europa em 2008, considerando o período anterior e posterior 
aos efeitos desta crise na economia Cabo-verdiana (2004 a 2015).
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Refira-se que ao longo desse período (precedente e subsequente à 
crise internacional) os Governos cujos mandatos se situam entre os 
períodos de 2001 a 2006, 2006 a 2011, 2011 a 2016, suportados no 
Parlamento por maiorias absolutas do Partido Africano para a In-
dependência de Cabo Verde (PAICV) foram chefiados pelo mesmo 
Primeiro-Ministro, Dr. José Maria Neves, tendo como Ministra das 
Finanças e Planeamento a Dra. Cristina Duarte, entre 2006 e 2016 
(especificamente até 22 de abril), altura em que houve alternância 
formal no poder, com a tomada de posse de um novo Governo che-
fiado pelo Dr. José Ulisses Correia e Silva e suportado por uma maio-
ria parlamentar do Movimento para a Democracia (MPD). Deste 
modo, consideramos o ano de 2015 como data limite do estudo.

Propõe-se assim atingir os seguintes objetivos específicos: 
 
• Analisar a evolução dos principais indicadores orçamentais 

das contas gerais do Estado Cabo-verdiano no período de 
2004 a 2015; 

• Identificar as principais alterações nas rubricas orçamentais 
decorrentes dos efeitos da crise financeira e económica pós 
2007; 

• Conhecer os instrumentos de política orçamental que estive-
ram na base destas alterações; 

• Compreender as opções políticas que fundamentaram a es-
colha desses instrumentos. 

Esta dissertação compreende a parte referente ao enquadra-
mento teórico, na qual é reservada a revisão de literatura sobre 
o Novo Institucionalismo Histórico, através da qual se pretende 
compreender melhor como se enquadra, analiticamente, a res-
posta do Governo Cabo-verdiano, relativamente aos efeitos desta 
crise, e sobre a complexidade que caraterizou os efeitos da crise 
internacional na Zona Euro (ZE). 
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A seguir, apresentam-se as opções metodológicas, onde se in-
clui o modelo de análise e a metodologia sobre as quais assenta 
o estudo. 

A vertente empírica traduzida no capítulo da Análise e Discussão 
de Resultados é composta por quatro subcapítulos, a saber: Os efei-
tos da crise internacional na economia e na governação: A política 
orçamental inicialmente adotada; O papel dos parceiros internacio-
nais na política orçamental adotada; O compromisso do Governo 
com o pacto de ajustamento orçamental; e Análise de conteúdo das 
entrevistas. 

Nos três primeiros subcapítulos propõe-se, numa análise longi-
tudinal, compreender a política orçamental adotada antes e depois 
dos efeitos da crise na economia Cabo-verdiana e, particularmente, 
na governação, com recurso a análise documental, sobre a qual se 
constrói cronologicamente uma narrativa alicerçada na análise da 
evolução dos principais indicadores orçamentais que compreen-
dem as contas gerais do Estado, ilustrados em figuras e organizados 
em tabelas. 

O subcapítulo Análise de Conteúdo das Entrevistas, como é ex-
plicado mais detalhadamente no capítulo da metodologia, sustenta-
-se numa narrativa descritiva e interpretativa do material empírico, 
onde se dá a conhecer as perceções, as leituras dos factos e os posi-
cionamentos dos entrevistados sobre aspetos centrais da governa-
ção no contexto da crise financeira e económica internacional. 

 
Por fim, a Conclusão pretende sintetizar os principais resulta-

dos do estudo e nas Referências Bibliográficas registam-se todas 
as fontes citadas na dissertação, sendo que se optou por seguir as 
normas da American Psychological Association (APA). 

 


