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…Irónico, na minha terra  

Coabita as experiencias 

Sobrevivendo a fome  

                E ao paludismo! 

Autor: Kariem Sila 
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O conflito político na Guiné-Bissau tem sido aberrante e em vários casos ao ponto de 

colocar em causa os interesses Nacionais em detrimento dos interesses Partidários. 

Cada Partido quer chegar ao poder a todo o custo, não importando se os princípios à 

utilizar serão de base maquiavélica ou democrática.  

 

A estabilidade governativa, em consequência dos conflitos políticos internos e 

externos dos partidos, não tem sido constante. Não há, efectivamente, afirmação de 

uma ideologia política verdadeiramente democrática por parte de nenhum deles. 

 

A Política na Guiné-Bissau tem tantos inconvenientes que quem as analisa, 

academicamente, fica desfocada com o ponto de partida, que, para nós, vamos propor 

o tema PAIGC Partido Inconstitucional.  

 

É engraçado… mas actualmente não se fala na democracia sem ter em consideração o 

papel preponderante que os partidos políticos desempenham e, considerando que 

PAIGC é um partido histórico que deu a independência ao país, por isso vai merecer a 

nossa abordagem, ao longo dessa exposição, se ainda se enquadra no âmbito do actual 

quadro constitucional. 

 

Mas antes de mais o que é Partido Político? É uma associação de cidadãos que querem 

chegar ao poder, através de uma actuação concertada junto da opinião pública. 

 

Portanto, PAIGC (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo-verde), criado, 

clandestinamente, em 19 de Setembro de 1956 em Bissau por seis (6) camaradas, 

Amílcar Cabral, Aristides Pereira, Elisée Turpin, Fernando Fortes, Júlio de Almeida e 

Luís Cabral, tinha como propósito, não só chegar ao poder por via da independência da 

Guiné e Cabo-verde, unificar as duas nações ou povos. Propósitos que só se viu 

concretizado a independência da Guiné e Cabo-verde.  

 

Um Partido revolucionário, histórico e de interesse público, criado sem observância de 

qualquer base legal mas que foi sendo reconhecido por diversos Estados e 

Organizações Internacionais e cujo reconhecimento legal só se viu com a proclamação 

unilateral da independência da República da Guiné-Bissau, então Guiné Portuguesa, na 

Constituição de 1973. Aliás, Constituição essa que não conseguiu desassociar o 
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Estado do Partido que, quase, em todos os seus artigos se observava a predominância 

da vontade do Partido em detrimento da soberania popular. 

 

Durante a vigência da Constituição de 1973 e com a nova Constituição de 1986 até 

1991 viveu-se um período de Partido único em que o Partido de Amílcar Cabral, O 

Guineense, era detentor da vontade soberana e popular. Com as alterações que a 

Constituição de 1986 foi sofrendo ditaram efectivamente uma mudança para um 

sistema multipartidário…  

 

Mas antes o quê que seria uma Constituição? É a lei fundamental do Estado, não do 

Partido, é um conjunto de normas jurídicas que referem os fins e titularidade do poder 

político, órgãos que o exercem e direitos que o limitam, onde constam as normas 

fundamentais da ordem jurídica do poder do Estado, decretado por um órgão dotado 

de poderes especiais (ANP).  

 

… Bom, estávamos em consagração Constitucional do Partido único para 

multipartidarismo em consideração as alterações introduzidas na Constituição de 1986 

em 1991 a 1996. Na sequência disso assistiu-se as primeiras eleições plurais em 1994. 

Agora se foram livres, justas e transparentes, como sempre se diz, é o que vamos ver, 

apesar de não interessar muito para a abordagem em causa. 

 

Posto isto, vamos focar a nossa atenção agora no enquadramento jurídico do PAIGC 

aluz das duas Constituições (de 1973 e a de 1986). 

 

Já deduzimos das definições dadas do Partido e da Constituição que aquele desassocia-
se do Estado (Partido vs Estado). Que é uma forma de chegar ao poder através dos 
seus membros ou associados, mas para isso é necessário que seja observado vários 
princípios democráticos, que para o nosso estudo importa o princípio da Igualdade – 
todos os Partidos políticos concorrem as eleições livremente e em pé de igualdade sem 
que nenhum seja privilegiado em detrimento do outro (Art.24º CRGB e Art.1º da Lei-
quadro dos Partidos Políticos, Lei n.º 2/91 de 9 de Maio); e o Caracter Nacional – 
proibição da criação de Partidos Políticos de caracter plurinacional nos Estados 
unitários ou de caracter regional ou local (art.1º e 4º, 4 e 5 CRGB e Art.5º Lei n.º 2/91 
de 9 de Maio). 
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Será que PAIGC observa estes dois princípios? Negativo. 

 

Como já foi dito aqui, o Partido foi criado sem observância de qualquer base legal, 

facto que se justifica tendo em conta a sua natureza revolucionária e que aluz do 

Direito Internacional seria atendível, tendo sido reconhecido internacionalmente por 

diversos Estados e Organismos Internacionais. Com a Constituição de 1973 viveu-se 

um período Constitucional que consagrava os mesmos objectivos plasmados pelo 

PAIGC, Unidade da Guiné e Cabo-verde. Criar um estado unitário entre os dois 

Estados, já que o principal foi alcançado, a independência dos dois Estados (Guiné em 

1973 e cabo-verde em 1975). 

  

O golpe de estado de 1980 (14 de Novembro), protagonizado por João Bernardo 

“NINO” Vieira depondo Luís Cabral, veio a ditar definitivamente a ruptura da unidade 

da Guiné e Cabo-verde.  

 

Na sequência desse golpe, a reacção de Cabo-verde ditou, em Janeiro de 1981, a 

criação do PAICV (Partido Africano da Independência de Cabo-verde), além das outras 

varias iniciativas legais da alteração da sua Constituição que descarta a hipótese da 

unidade Guiné e Cabo-verde. Do lado da Guiné, além do golpe, nenhuma iniciativa da 

revisão Constitucional e do Estatutos do Partido foi tomado. O que leva a afirmar que 

o golpe foi feito contra as pessoas do regime não propriamente contra o regime.  

 

Em 1986 que se tomou a iniciativa legislativa de mudar a Constituição, seis anos depois 

do golpe. A nova Constituição vem, na senda da anterior, cometer os mesmos erros do 

passado em consagrar como objectivos do Estado os mesmos definidos pelo PAIGC 

enquanto único representante legítimo do povo. A alteração significativa foi, na 

perspectiva da nova Constituição, que no seu art.1° se lê “A Guiné-Bissau é uma 

República soberana, democrática, laica e unitária”, descartando qualquer 

possibilidade da unidade Guiné e Cabo-verde. Facto que vai contra outros artigos da 

mesma constituição que considera o PAIGC como única força motora da sociedade e 

que no entanto o Estado deve observar os seus objectivos traçados. Se é um Estado 

democrático nada justifica o Monopartidarismo. Portanto, originando a 

inconstitucionalidade dessas normas constitucionais que conferem PAIGC esse 

privilégio. Aliás, facto notado, que motivou as posteriores alterações ou revisões 

constitucionais que se verificou entre 1991 a 1996. Há quem entenda que quão 

significativas foram essas revisões viveu-se um novo período Constitucional. 
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Com todas essas alterações Constitucionais que se verificou, o PAIGC mantem-se e 

contínua intacta e estática aos princípios iniciais que nortearam a sua criação. Não 

conseguiu acompanhar a dinâmica Constitucional que, na senda do Professor Marcelo 

Caetano, “… nenhuma Constituição pode pretender ser a palavra definitiva e a regra 

imutável da sociedade politica; como mal andará o Estado cuja Constituição esteja a 

ser constantemente alterada, sem ao menos se conservarem os traços fundamentais 

da sua organização politica.” O mesmo entendimento vale para o PAIGC. 

 

Um Partido para a Independência da Guiné e Cabo-verde tinha para cumprir o segundo 

propósito revolucionário, “Unidade da Guiné e Cabo Verde”. Facto que faz dele 

Partido plurinacional (Guiné-Bissau e Cabo-verde) funcionando em duas secções, da 

Guiné e de Cabo-verde (esta agora PAICV), que no entanto deixou de se justificar a 

partir do golpe de estado de 14 de Novembro de 1980, mas ainda que sim continua 

com o mesmo propósito que ele mesmo aterrorizou. 

 

É indubitável que é um partido da Independência da Guiné e Cabo-verde. Mas isso não 

seria ad- hoc?! A resposta a dar a questão seria positiva. Cumpriu-se o objectivo e não 

se fala mais nisso. Agora, quando é para cumprir o objectivo para alcançar o mesmo 

objectivo já cumprido deixa de fazer sentido.  

 

O art1º, nº1 do Estatutos do Partido que diz que “O Partido Africano da Independência 

da Guiné e Cabo verde, abreviadamente designado por P A I G C, fundado a 19 de 

Setembro de 1956, em Bissau, é um Partido nacional, democrático e a sua duração é 

por tempo indeterminado”. O artigo tenta estar em consonancia com um dos 

princípios supracitado, Caracter Nacional, mas acaba por ficar pelo caminho. Diz o 

artigo que é um Partido nacional mas o nomem yuris (a denominação) permanesse 

inalteravel. Logo o contraditorio. Se é um partido nacional não justifica ser PAIGC 

(Guiné e Cabo-verde) por violação deste princípio plasmado nos art.1º e 4º, 4 e 5 CRGB 

e Art.5º da Lei n.º 2/91 de 9 de Maio. Portanto, a proibição da criação de um Partido 

Político cuja natureza seja de base plurinacional, regional ou local engloba, também, a 

sua denominação. Por ser ainda Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo 

Verde daí a sua inconstitucionalidade por violação dos referidos artigos. 

 

Essa questão pode saltar a vista tendo em consideração os marcos históricos do 
Partido. Mas imaginemos que se vai criar agora um Partido nacional cuja 
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denominação seja “Partido Português para o Progresso” (PPP). Isso não criaria um 
pânico nacional?! Será que se permitiria?  

 

Indubitavelmente que a questão vai fazer correr muita tinta. Mas a resposta a dar a 
questão seria orientada consoante a Constitucionalidade do PAIGC.  

 

Se a resposta for dada no sentido positivo (o PAIGC é um partido Constitucional), 
também o PPP pode exercer a sua actividade politica legalmente em apelo ao princípio 
da igualdade consagrada nos termos do Art.24º CRGB e art.1º da Lei-quadro dos 
Partidos Políticos, Lei n.º 2/91 de 9 de Maio; no entanto, se a resposta for dada no 
sentido negativo (PAIGC é um Partido Inconstitucional), posição que nós defendemos, 
então nenhuma outra formação politica desta natureza poderá funcionar. 

 

Não nos salta a vista o facto de nas DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS da Lei n.º 
2/91 de 9 de Maio no seu ARTIGO 33º onde se pode ler o seguinte: 

1. O PAIGC – Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, tem 
personalidade jurídica nos termos da presente lei.  

Atenção, diz este número que é nos termos da presente lei. Daí a necessidade da 
observância do respeito pelos artigos já citados. 

2. Sem prejuízo do disposto do número anterior o PAIGC deverá fazer o depósito dos 

seus Estatutos e Programas bem como a direcção junto do Supremo Tribunal de Justiça 

no prazo de 90 dias após à entrada em vigor desta lei. 

 

Simplesmente este artigo vem reconhecer um Partido que deu razão ao surgimento do 

novo Estado que, como já havíamos dito, foi criado sem nenhuma base legal. Mas é 

um artigo que deve ser interpretado em conjugação com os princípios consagrados na 

respectiva lei e na Constituição da República da Guiné-Bissau, respectivamente art.1º e 

4º, 4 e 5 CRGB e Art.5º da Lei n.º 2/91 de 9 de Maio, sob pena de cairmos em 

contraditório. Alias, o nº2 do art.33º apela que seja entregue Os Estatutos, Programa 

e a Lista dos membros da Direcção junto ao Supremo Tribunal da Justiça, só pode ser 

para a averiguação das suas conformidades com a Constituição e da Lei. Facto que no 

entanto alguém tenha feito vista grossa. 

 

Mas a denominação não é o único problema que se coloca a volta desta 

questão. A Bandeira Nacional é o mesmo com a bandeira do PAIGC. Diríamos, a 
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Bandeira Nacional 

Bandeira Nacional foi manchada pelo PAIGC por terem escrito nela a sigla do Partido.  

 

O Art.10º, nº 2, da Lei n.º 2/91 de 9 de Maio 

expressa que “…não podendo o seu símbolo ter 

conotação gráfica ou fonética idêntica às dessas 

entidades (outros Partidos Nacionais) ou símbolos 

do Estado (da República da Guiné-Bissau).” 

Alguém ainda duvida do quê que se trata? Não é a bandeira nacional que o PAIGC 

utiliza? Vamos dar uma mãozinha… Imaginemos que uma 

empresa comercial “TARANTARARARAM LTDA” sob sigla LTDA 

decide ter como símbolo a Bandeira nacional, a semelhança do 

PAIGC, postando o nome da empresa no mesmo sítio colocado 

pelo Partido. Sendo agora um pouco mais dramático, e se nós decidíssemos cada um 

tomar a mesma iniciativa de colocar o seu nome na Bandeira… seria o simples facto de 

o nome constar da Bandeira Nacional que faz com que deixe de ser Bandeira Nacional? 

Obviamente que não. Desde logo, o PAIGC violou a Constituição, nos termos dos 

artigos já citados.    

 

Nós podemos apontar duas vias viáveis para solucionar esse problema: Pacífica ou 

revolucionária (Involuntária). 

 

Primeira, o Partido toma a iniciativa de rever o seu nome, por exemplo PAIGB 

(Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau). Isso não faz dele um novo 

partido mas sim o mesmo Partido cuja denominação esteja alterada ou revista. 

Claro, a bandeira deve, nessa senda, assumir um novo formato ou desenho que não 

ofenda a Bandeira Nacional. 

 

Segunda, por via de accionamento de mecanismos legais que impõem respeito pelas 

disposições Constitucionais. Daqui resultam duas soluções a saber: 

 

a) Por via incidental – considerando que os mecanismos da fiscalização 

Constitucional só seriam admissíveis através de um processo judicial, Art.126º 

CRGB, em que o Tribunal, Ministério Público e as Partes teriam legitimidade de 

levantar oficiosamente a questão. Aqui podemos fazer apelo aos casos mais 

frequentes que são a apresentação das candidaturas para as eleições 
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Legislativas e Presidenciais. Nessas eleições qualquer outro Partido que nela 

participe pode pedir que se levante a questão da Constitucionalidade do PAIGC; 

b) Ou por iniciativa de qualquer cidadão através da denúncia feita ao Ministério 
Público e o próprio Ministério Público independentemente de haver ou não a 
denúncia ou queixa, na medida em que se trata de um crime público em que 
teria sempre legitimidade para actuar. Chamamos a colação o ARTIGO 224º do 
Código Penal, (Ultraje de símbolos nacionais) Quem, publicamente, por 
palavras, gestos ou divulgações de escrito, ou por outro meio de comunicação 
com público, ultrajar a República, a bandeira ou hino nacional, as armas ou 
emblemas da soberania guineense ou faltar ao respeito que lhe é devido, é 
punido com prisão até três anos.  

 

Com tudo isso, as consequências para o PAIGC seriam: 

 

 Suspensão do Partido através do pedido do Ministério Público ao Supremo 

Tribunal da Justiça, ART.12º, nº 2 da Lei n.º 2/91 de 9 de Maio; 

 Dissolução do Partido através de uma sentença condenatória do Supremo 

Tribunal de Justiça, ART.12º, nº 1 Al. c) da Lei n.º 2/91 de 9 de Maio; 

 Condenação dos seus dirigentes pelo crime de Ultraje de Símbolos Nacionais e 

por violação da Constituição, ARTIGO 224º do Código Penal.  

 

Posto isto, para finalizar, é bom ressaltar que o propósito político da manutenção do 

PAIGC concede-lhe um privilégio e vantagens na captação dos votos em qualquer 

processo eleitoral por razões muito simples: É visto ainda como aquele Partido 

libertador da pátria na era monopartidarismo; a vanguarda nacional; aquele Partido 

que mal a criança nasce já sabe o nome; aquele Partido de Amílcar Cabral, cujos 

símbolos ou bandeiras são identificáveis facilmente pela maioria da comunidade 

analfabeta guineense; um Partido que para ser chamado basta só a terminologia 

“Partido” sabe-se logo que é o PAIGC, quando na verdade pode significar qualquer 

outro Partido;  

 

Não é visto como um partido democrático renovado que em cada circunstância propõe 

novas ideologias politicas e que apresente uma proposta programática pacífica 

credível e adaptável casuisticamente.  

 

Um Partido que ainda, na consciência da maioria da comunidade guineense, associável 
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ao Estado. Compreende-se na medida em que quando as pessoas estão em litígio 

preferem ir ao “Partido” em vez de accionarem as Instituições do Estado. 

 

“Bô bai conta Partido” 


