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8. Referência bibliográfica 

9. Algumas conclusões 



1. Conceitos de cidade 

 Antigamente, a diferença entre povoação, aldeia, vila e 

cidade baseava-se na densidade da população, tecido 

económico, infraestruturas e equipamentos sociais. 

 A cidade caracterizava-se pelo estilo de vida dos seus 

habitantes, pela urbanidade, os transportes públicos e 

as atividades económicas na indústria e nos serviços. 

 Havia também a cidade capital, histórica, universitária, 

administrativa, desportiva ou digital. 

 Em Cabo Verde, depois da lei N.º 77/VII/2010, 

cidades são todas as sedes dos 22 municípios + 

Povoação, em Santo Antão e Santa Maria, no Sal. 



2. A Lei N.º 77/VII/2010 

 Esta lei selecionou um critério único e igualou as 

nossas povoações, aldeias, vilas e cidades: ser 

capital de um velho ou novo município bastou. 

 Adeus à batalha e ao subir a pulso como fizeram 

Praia, Mindelo, São Filipe, Assomada ou Porto 

Novo? 

 Reais ou imaginadas, Cabo Verde tem 24 cidades: 

22 sedes de municípios + 2. 



3. Por uma cidade segura e sustentável 

 Sustentabilidade implica a partilha dos recursos da 

cidade entre nós, a natureza e o futuro 

 Foi lançada em 1978 em Our Common Future, 

relatório da norueguesa Gro Brundtland à ONU e 

retomada na Cimeira da Terra em 1992 

 É o desenvolvimento durável aplicado à cidade 

 A segurança pública é uma das principais 

componentes da sustentabilidade económica, social 

e cultural da cidade. 



4. Dilemas dos nossos tempos e lugares 

A cidade é centro de: 

 oportunidades e riscos 

 estudo e desemprego 

 atração e condenação 

 onde já vive metade da população mundial 

 onde viverão mais de 2/3 da população em 2050. 

 

Em Cabo Verde, os principais dilemas urbanos são:  

 ter e não ter cidade ao mesmo tempo  

 ter cidade e quase não ter indústria 

 ter cidade sem enquadramento regional definido 

 haver concentração de pobreza, desemprego, iniquidade social e 
violência urbana. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Teorias sobre a violência urbana 

 Urbanização não é sinónimo de insegurança 

 Violência urbana cresce exponencialmente 

 Políticas socioeconómicas combinadas com ação 

policial têm dado resultados satisfatórios 

 Redução de exposição de jovens, adolescentes e 

crianças aos riscos de insegurança compensa 

 Intervenção cívica de associações de vizinhos, 

organizações da sociedade civil e voluntários é 

insubstituível. 

 



6. Sobre as causas da insegurança 

As causas da violência urbana são múltiplas, mas 
existe amplo consenso entre os investigadores sobre 
a relevância das seguintes: 

 crescimento rápido da população 

 pobreza e desigualdade de oportunidades 

 organização discriminatória do tecido urbano 

 deficiente gestão da cidade: dos solos, da lei e da 
ordem 

 aumento dos tráficos ilícitos. 

 



7. Estado, universidade e cidadão 

A natureza e o ritmo de crescimento dos obstáculos à 
cidade sustentável exigem esforços conjugados dos 
seguintes atores: 

 Governo nacional 

 Municípios 

 Universidades  

 Empresários 

 Ordens profissionais 

 Família  

 Cidadãos. 
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9. Algumas conclusões 

1. Os principais dilemas da cidade cabo-verdiana são:  

 Concentração e macrocefalia da capital vs. défice e 
dispersão da capacidade produtiva 

 Jogo político de soma nula, que favorece discriminação e 
violência urbanas (exemplos: leis dos municípios e das 
cidades, política da regionalização e reforma do Estado) 

 A lei 77, de 2010, perturbou a evolução das cidades. 

2. Um pacto de regime sobre políticas regionais e sobre as 
cidades é imperativo público. 

3. O diálogo genuíno e eficaz entre os partidos políticos, as 
organizações da sociedade civil e o setor empresarial 
pode ser o caminho da salvação... 

 



Cidade insegura é cidade insustentável! 


