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Instauração do Regime do Partido Único em Cabo Verde: reflexões à luz 

do pensamento político de Amílcar Cabral. 
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RESUMO: 

Duma forma sumário pretende-se estudar a instauração do partido único em Cabo 

Verde, estudando o governo do PAIGC e depois pelo PAICV que governaram as ilhas 

de Cabo Verde no período entre 1975 a 1990. Relativamente à escolha desse período de 

15 anos, corresponde ao período que nos permite estudar a influência do pensamento 

político de Amílcar Cabral. 

 

Para fazer o estudo atender-se-á ao contexto africano em que a maioria dos países 

africanos após a independência adoptara um regime monopartidário. Pretende-se 

explorar a teoria seguida pelo PAIGC e PAICV, verificando as linhas revolucionárias e 

a influência do pensamento político de Cabral para a formação do Estado-Nação em 

Cabo Verde. 

 

A partir da década de 50 do século XX surgem vários movimentos nos países africanos 

de dominação colonial e expandia os movimentos de nacionalismo no continente. Entre 

os líderes destes movimentos de libertação colonial, Amílcar Cabral destacou-se mais 

ao envolver em vários movimentos e mais concretamente na luta de libertação de Guiné 

e Cabo Verde. a mesma luta acabaria pode desenrolar apenas na Guiné e no caso de 

Cabo Verde houve apenas a mobilização que começou com Abílio Duarte. 

 

Com o assassinato de Amílcar Cabral em 1973, coube aos seus sucessores levar em 

frente o projecto político por ele começado. Coube-lhe também fazer a estruturação e a 

concepção do Estado na sua natureza e que Cabral não chegou a cinceptualizar. 
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Após a independência de Cabo Verde em 1975, PAIGC conduziria os destinos do povo 

das ilhas, afastanto qualquer possibilidade de surgimento de outros grupos políticos, 

considerando como o legítimo representante do povo das ilhas. 

Portanto, o objectivo da investigação em termos gerais é analisar a influência do 

pensamento de Amílcar Cabral na Instauração do Partido Único em Cabo Verde. 


