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Inconstitucionalidade por omissão: sentido e alcance do figurino

José Lopes da Graça
Universidade do Mindelo, Cabo Verde
jlopesg_an@hotmail.com

Resumo
O presente trabalho propõe analisar a inconstitucionalidade por omissão, um dos
mecanismos de controlo da constitucionalidade das leis. Apresenta-se dividido
em três partes. A primeira será dedicada a uma abordagem conceptual do
figurino
da
inconstitucionalidade
por
omissão,
distinguindo-o
da
inconstitucionalidade por ação e de outras figuras afins. A segunda visa analisar
o figurino nas Constituições lusófonas onde farei um cotejo entre a matriz
brasileira, a matriz portuguesa, a angolana e a de Timor Leste. Na terceira parte
debruçarei sobre o sistema jus-constitucionalista cabo-verdiano do controle da
constitucionalidade e a ausência do instituto da inconstitucionalidade por
omissão na Constituição. Refletirei sobre os fundamentos da não regulação do
figurino e eventuais efeitos dessa tomada de posição.
Palavras-chave: Constituição, controle da constitucionalidade, fiscalização,
inconstitucionalidade por omissão, tribunal constitucional.

Abstract
The present work proposes to analyze the unconstitutionality by omission, one of
the mechanisms of control of the constitutionality of laws. It is divided into three
parts. The first will be devoted to a conceptual approach to the design of
unconstitutionality by omission, distinguishing it from unconstitutionality by action
and other related figures. The second aims to analyze the framework in the
Portuguese-speaking Constitutions, where I will compare the Brazilian matrix, the
Portuguese matrix, the Angolan matrix, and the East Timor Portuguese matrix. In
the third part, I will deal with Cape Verdean legal constitutional system of
constitutionality control and the absence of regulation of unconstitutionality by
omission in the Constitution. I shall reflect on the grounds for non-regulation of
this matter and its possible effects.
Keywords:
Constitution,
control
of
constitutionality,
unconstitutionality by omission, constitutional court.

inspection,
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Introdução
O ordenamento jurídico positivo representa um complexo de leis e
normas devidamente ordenadas e organizadas hierarquicamente, sendo umas,
de valia hierárquica superior em relação às demais. Sendo a Constituição a lei
mais importante do Estado de Direito Democrático, chegando a ser denominada
de “Lei das leis”, “Lei Maior”, “Lei Mãe” ou “Lei Magna”, então, possui prevalência
sobre as demais leis da república. Por ser a mais relevante de todas as leis a
Constituição situa-se no topo da pirâmide hierárquica em que se consubstancia
toda a ordem jurídica (Kelsen 1987).
As normas hierarquicamente inferiores devem harmonizar-se com
aquelas, hierarquicamente superiores, não devendo contrariá-las, sob pena da
sua invalidade, seja por via da sua inconstitucionalidade ou da sua ilegalidade
(Bobbio 1995). Todos os atos normativos deverão conformar-se com a
Constituição. A inobservância das normas, princípios e valores constitucionais
por parte das nomas hierarquicamente inferiores deverá cominar com a
declaração de sua inconstitucionalidade e por conseguinte, sua supressão do
ordenamento jurídico. No dizer de Canotilho, estaremos perante uma “nulidade
ipso iure”. Outros efeitos poderão resultar da sentença de declaração de
inconstitucionalidade, como efeitos retroativos e efeitos repristinatórios
(Canotilho 1986).
Por esse prisma alguns autores advogam que estaremos perante uma
verdadeira Constituição, ou não, dependendo do facto do texto da lei
fundamental consagrar ou não, o instituto do controle da constitucionalidade.
Assim não sucedendo, então tal texto de lei constitucional, por se encontrar
desprovido da necessária rigidez, logo, o conteúdo da presumível constituição
não possuirá um valor jurídico superior às demais leis, mas antes, um valor
jurídico igual. Por conseguinte, não estaríamos perante uma Constituição, no
verdadeiro sentido da expressão (Duverger 1955). A Constituição é assim, a Lei
Fundamental do Estado. A lei de todas as leis. É o diploma mais importante do
Estado de Direito Democrático. Por isso afigura-se-nos que a Constituição deve
ser defendida e salvaguardada a todo o custo. Todos os mecanismos destinados
a fechar as portas à adoção de medidas legislativas ou outras que se revelarem
desconformes com a Constituição, deverão estar consagradas no próprio texto
de Lei fundamental. Efetivamente, “a questão da aplicabilidade e
operacionalização das normas constitucionais de controle, busca em certa
medida a harmonização entre os poderes do Estado”. Ela visa uma “abrangente
jurisdição constitucional” (Ferreira 1987).
Recorte conceptual do figurino
A inconstitucionalidade por omissão reporta-se à ausência de um ato
normativo destinado a dar exequibilidade prática a um comando constitucional.
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“A fiscalização da inconstitucionalidade por omissão assenta num pressuposto
radicalmente diverso” daquele consubstanciado nos demais tipos de fiscalização
da constitucionalidade. A inconstitucionalidade por omissão “contrapõe-se à
inconstitucionalidade por ação” (Gouveia 2012, p.610). Deve-se entender por
inconstitucionalidade por omissão a abstenção da adoção de medidas
legislativas destinadas a tornar uma norma constitucional, exequível. Com efeito,
existem preceitos na Constituição que, por si só, não poderão ser
implementados, a menos que uma entidade com competência legislativa na
matéria diligencie no sentido de se criar uma outra norma, hierarquicamente
inferior, que permita a exequibilidade de tal preceito constitucional. O
denominado “silêncio legislativo”, por parte de alguns autores, advém do facto de
imposições do legislador constitucional, de caracter permanente e concreta, não
serem devidamente observadas pelo legislador ordinário (Canotilho, 1986). Se
isso não suceder as normas ou preceitos constitucionais que careçam dessa
regulamentação, não passarão de “letra morta”. O controle da
constitucionalidade das leis terá conhecido a sua origem no caso Murbury versus
Madison ocorrido em 1803 nos Estados Unidos da América, enfrentado e
resolvido pelo Juiz Presidente da Suprema Corte Norte-americana, na altura,
John Marshall (Polleti 1995). É assim que o controle da constitucionalidade tenha
tido origem na jurisprudência norte-americana e, não propriamente, em
quaisquer normativos constitucionais pré-estabelecidas, inseridas ab initio na Lei
Magna. Já no que concerne à inconstitucionalidade por omissão, alguns relatos
dão conta de que o figurino teria sido inovação da constituinte portuguesa de
1988. A doutrina e a jurisprudência, constitucionais, têm vindo a estabelecer uma
bipartição do conceito de omissão constitucional, separando o que tem sido
entendido como omissão inconstitucional completa ou total, de omissão
inconstitucional incompleta ou parcial.1 O entendimento e a clarificação de cada
uma destas categorias dependerão da extensão da regulamentação dada à
norma constitucional por uma outra norma, hierarquicamente inferior. Assim
deverá ser configurada “como omissão legislativa não apenas quando o órgão
legislativo não cumpre o seu dever, mas, também, quando o satisfaz de forma
incompleta” (Mendes e Branco 2016). No que concerne à natureza da
inconstitucionalidade por omissão, afigura-se ser ponto assente na doutrina que
ela representa uma forma de fiscalização a posteriori ou se quisermos, sucessiva
e não, propriamente, preventiva (Segado 1997). Inconstitucionalidade não se
confunde com fiscalização da constitucionalidade, na medida em que a
inconstitucionalidade pode ser vista como a estática do processo ou sistema de
controlo da constitucionalidade e a fiscalização da constitucionalidade, como a
dinâmica desse mesmo processo. São contra - faces de uma mesma realidade.
A inconstitucionalidade ou vício da conformação de uma norma ou diploma com
1

A esse propósito, ver Gomes Canotilho que analisa a questão com mais desenvoltura e
profundidade (1986, pp. 828 e ss).
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a Constituição estará adormecido no texto legal que o dá suporte, até que alguém
ou alguma entidade com competência na matéria desencadeie os mecanismos
necessários, visando a extirpação ou eliminação da referida norma ou diploma,
presumivelmente inconstitucional, do sistema jurídico. Já a fiscalização da
constitucionalidade pressupõe a ação de uma das entidades,
constitucionalmente competentes, com vista ao desencadeamento dos
mecanismos visando a eliminação da norma ou diploma considerado
inconstitucional. A inconstitucionalidade em geral reporta-se à uma contrariedade
à Constituição ou à uma norma fundamental, ou seja, à não verificação da
“compatibilidade vertical” que deve ocorrer entre as chamadas “normas
infraconstitucionais” (leis, decretos-lei, decretos, portarias, despachos
normativos, acordos e tratados internacionais) e a Constituição. A
inconstitucionalidade por omissão é o anverso da inconstitucionalidade por ação.
A inconstitucionalidade por ação vem regulada no artigo 277.º da Constituição
cabo-verdiana e as várias subcategorias encontram-se previstas nos artigos
subsequentes. No que concerne à esta última, às vezes ocorre que as entidades
encarregadas de produção legislativa violam normas constitucionais, mercê da
exteriorização de uma ação legiferante. Outras vezes essa violação resulta da
falta da adoção de uma medida com vista a concretização de uma norma
constitucional. Neste último caso estamos perante a inconstitucionalidade por
omissão, como já vimos. Inconstitucionalidade por omissão será a não adoção
da medida legislativa necessária, destinada a tornar exequível uma determinada
norma constitucional. Ou seja, verifica-se quando estamos perante uma norma
de “eficácia limitada” por “depender de regulamentação por lei infraconstitucional,
mas esta não está feita”. Efetivamente a Constituição fica vulnerável “não apenas
quando se faz o que ela proíbe fazer, mas também, quando se deixa de fazer o
que ela manda que se faça” (Campos 1997). Em determinados países a
Constituição determina que se instaure “ação direta de inconstitucionalidade por
omissão” quando se contatar existirem normas fundamentais que careçam de
regulamentação, a fim de poderem ter a devida exequibilidade jurídica. Essa
ação deverá ser interposta apenas para um tribunal superior. Têm legitimidade
para interpor a ação, apenas aquelas entidades que a própria Constituição
determinar e possui eficácia erga omnes, qualquer decisão proferida pelo tribunal
sobre uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Alguns autores
aludem ainda como pressuposto da inconstitucionalidade por omissão, a
regulação insuficiente da norma constitucional, que necessita e requer tal
regulação para se tornar exequível. Outras categorias ainda, de
inconstitucionalidades são as advenientes do decurso de um caso concreto no
tribunal. É a chamada fiscalização concreta. Nestas situações, ou o tribunal
aplica uma norma, presumivelmente inconstitucional, ou uma das partes em juízo
invoca a inconstitucionalidade de uma norma, ou ainda, se se verifica a aplicação
pelo tribunal, de uma norma já declarada inconstitucional. É habitual falar-se
ainda em inconstitucionalidades, direta ou indireta, originária ou superveniente.
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Por outro lado, são várias as modalidades de fiscalização da constitucionalidade
das leis, que não devem ser confundidas com fiscalização ou
inconstitucionalidade por omissão. De entre os vários tipos de controle de
constitucionalidade, destaque particular vai ainda para os chamados controle
abstrato (preventivo ou à priori e sucessivo ou à posteriori) e o controle concreto
como já se viu. Nenhum daqueles tipos de controle da constitucionalidade deve
ser confundido com o controle por omissão. A começar pelo controlo abstrato
preventivo também chamado de controle a priori. Ele ocorre ainda antes do
diploma ou norma entrar em vigor. Por via de regra, tem lugar quando o diploma
é levado ao Presidente da República para promulgação. Aplica-se também aos
normativos dos tratados e acordos internacionais. Nestes casos, o controle a
priori verifica-se antes da competente “chancela” do Presidente da República a
um determinado tratado ou acordo internacional, isto é, antes da sua ratificação.
Assim vistas as coisas, se pode aferir que o que distancia o conceito de controlo
por omissão do conceito de controlo preventivo, é o facto do controlo por omissão
estar na base da necessidade de produção de norma ou lei que dê aplicabilidade
a uma norma constitucional. Outra modalidade de controle da
constitucionalidade, por ação, é o chamado controle abstrato sucessivo. Se no
caso do controle preventivo a norma presumivelmente inconstitucional não
chegou a entrar em vigor, isso já não sucede com o controle abstrato sucessivo.
Neste último caso, a norma cumpriu todo o processo legislativo e foi ratificada,
publicada e entrou em vigor. Por vezes decorrem períodos de tempo alargados
até que seja detetada a inconstitucionalidade da norma ou de um diploma e uma
das entidades consideradas competentes na matéria levanta em sede própria a
questão da inconstitucionalidade da norma ou lei. Na Constituição cabo-verdiana
o controle abstrato vem previsto e regulado no artigo 280.º da Constituição. A
inconstitucionalidade por omissão tem sido objeto de divisão em duas
subcategorias, na ótica de alguns autores: a inconstitucionalidade por omissão,
direta e a inconstitucionalidade por omissão, indireta. A primeira reporta-se à
ausência da medida legislativa destinada a tornar determinada norma
constitucional, exequível. A segunda diz respeito às normas legais, que de igual
modo, carecem de exequibilidade, por lhes faltar uma norma ou diploma que lhes
dê regulamentação e consequentemente viabilizando a sua execução prática
(Miranda 1997, p.154).
Consagração do figurino nas Constituições lusófonas
Nem todas as Leis Fundamentais dos países lusófonos consagram a
figura da inconstitucionalidade por omissão. Apenas quatro das Constituições
lusófonas contêm disposições específicas sobre inconstitucionalidade por
omissão: Portugal (artigo 283.ºda CRP), Brasil (artigo 103.º, § 2.º da CRFB),
Angola (artigo 156.º da CRA) Timor Leste (artigo 151.º da CRDTL) (Gouveia
2000). Todas as Constituições dos países referidos comportam a definição do
figurino, seus pressupostos, forma de arguição, identificação do órgão
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competente para decidir e ainda a produção de efeitos. As Constituições de São
Tomé e Príncipe, Moçambique, Guiné-Bissau, contêm disposições genéricas
sobre a fiscalização da constitucionalidade das leis, em geral, mas não
contemplam de forma específica e concreta o instituto da inconstitucionalidade
por omissão. A Lei Fundamental vigente em Cabo Verde, não traz, de igual modo,
nenhum dispositivo consagrando e regulando esse figurino.
Matriz Portuguesa
A Constituição da República Portuguesa contempla no seu artigo 283.º
a inconstitucionalidade por omissão. O n.º 1 do preceito determina que o
Presidente da República, o Provedor de Justiça e os Presidentes das Assembleia
Legislativas Regionais (estes últimos com âmbito circunscrito às Regiões
autónomas da Madeira e dos Açores) são as entidades com legitimidade para
arguir tal tipo de inconstitucionalidade. Sediou no Tribunal Constitucional, o órgão
com competência para apreciar o não cumprimento da Constituição por omissão
das medidas legislativas pertinentes. O n.º 2 da mesma disposição determina a
medida a adotar pelo Tribunal Constitucional sempre que certificar-se da
existência da inconstitucionalidade por omissão. Nessas circunstâncias “dará
disso conhecimento ao órgão legislativo competente” para agir em conformidade,
produzindo o ato normativo que dê exequibilidade ao comando constitucional
impositivo. Sobre a reforma constitucional portuguesa da qual originou essa
disposição do artigo 283.º, tem-se sustentado que o primeiro aspeto a destacar
é que essa reforma manteve nos mesmos termos a redação anterior do texto
original da Constituição no pressuposto de que se deve desencadear a
fiscalização por omissão em caso de ausência das medidas legislativas
necessárias para tornar aplicáveis as normas constitucionais (Segado 1997).
Citando Canotilho este autor sustenta que “os mandatos constitucionais são tãosomente ordens ao legislador, quando, em determinadas ocasiões, se produz o
incumprimento da Constituição por falta de uma política global ou de atos
particulares de execução das leis”. Por outro lado, referindo-se a Jorge Miranda,
o mesmo autor salienta que este considera latente na cláusula em questão, uma
intenção de proporcionalidade, transmitindo a ideia de que o artigo 283.º, n.º 1,
se refere a um ato legislativo ou lei em sentido formal (Canotilho 1986).
Matriz Brasileira
A Constituição da República Federal do Brasil contempla no seu artigo
103.º as entidades que “podem propor a ação de inconstitucionalidade” em geral.
O elenco dessas entidades é mais numeroso do que o contemplado na sua
congénere Portuguesa. As entidades dotadas dessa prerrogativa são o
Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos
Deputados, a Mesa da Assembleia Legislativa, o Governador do Estado, o
Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil, o partido político com representação no Congresso Nacional e a
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confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. A complexidade
do Estado Brasileiro e a sua natureza federativa, poderão estar na base da
atribuição dessa prerrogativa a essas nove entidades ao invés das duas
contempladas na Constituição Portuguesa. Outra decorrência dessa
particularidade é o facto de a inconstitucionalidade por omissão estar também
consagrada nas Constituições de cada Estados da União e não apenas na do
Estado Federal. Estabelece o § 2.º do mesmo artigo que “declarada a
inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma
constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das
providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo
em trinta dias”. Discorrendo sobre essa disposição da Constituição Federal
Brasileira, advoga Mendes (2016, p.1412), que “tal como reconhecido pela
própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, configura-se omissão
legislativa não apenas quando o órgão legislativo não cumpre o seu dever, mas,
também, quando o satisfaz de forma incompleta”. Sustenta o mesmo autor que,
“nesses casos (…) é de se admitir tanto um controle principal ou direito, como
um controle incidental já que existe aqui norma que pode ser objeto de exame
judicial”. Mais, acrescente que “embora a omissão do legislador não possa ser,
enquanto tal, objeto do controle abstrato de normas, não se deve excluir a
possibilidade de que essa omissão venha a ser examinada no controle concreto
de normas”. Para Mendes (2016), “dado que no caso da omissão parcial há uma
conduta positiva, não há como deixar de reconhecer a admissibilidade, em
princípio, da aferição da legitimidade do ato defeituoso ou incompleto no
processo de controle de normas, ainda que abstrato”. É patente neste caso uma
certa inter-relação entre a ação de inconstitucionalidade por omissão de um lado
e o controle abstrato, do outro, posto que este tipo de inconstitucionalidade não
se reporta a um caso concreto, apenas, esgotando-se com a resolução do
problema. Antes, o controlo abstrato abrange um número abstrato ou
indeterminado de situações, desde que as mesmas caiam no âmbito dos
pressupostos necessários à instauração da ação direta de inconstitucionalidade
por omissão. Ambos os casos, tanto o controle de normas, como o controle de
falta de normas acabarão por se traduzir, segundo Mendes (2016), formal ou
substancialmente num mesmo objeto, isto é a inconstitucionalidade da norma em
razão da sua incompletude. O órgão competente para conhecer das questões de
inconstitucionalidade por omissão é o Supremo Tribunal Federal e não já o
Tribunal Constitucional.
Matriz Angolana
A disposição constitucional Angolana que dá suporte à figura da
inconstitucionalidade por omissão é a do artigo 232.º. Este preceito contempla
no seu número 1 que “podem requerer ao Tribunal Constitucional a declaração
de inconstitucionalidade por omissão, o Presidente da República, um quinto dos
Deputados em efetividade de funções e o Procurador-Geral da República”. Já no
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seu n.º 2 estabelece que “verificada a existência da inconstitucionalidade por
omissão, o Tribunal Constitucional dá conhecimento desse facto ao órgão
legislativo competente para a supressão da lacuna”. Dessa disposição se pode
constatar que a Constituição Angolana confere legitimidade para arguir a
inconstitucionalidade por omissão aos Deputados (um quinto) e ao ProcuradorGeral da República, ao contrário da sua congénere Portuguesa que fica pelo
Presidente da Republica e pelo Provedor da Justiça, entidades com legitimidade
para levar ao Tribunal Constitucional questões relacionadas com esse tipo de
inconstitucionalidade. A Constituição Brasileira também insere o ProcuradorGeral da República no circuito e confere essa mesma legitimidade às Câmaras
Legislativas (não aos Deputados, mas sim à Mesa do Senado Federal, à Mesa
da Câmara dos Deputados e à Mesa da Assembleia Legislativa). É órgão
competente para resolver problemas relacionados com inconstitucionalidade por
omissão, o Tribunal constitucional tal como sucede na matriz Portuguesa ao
contrário da Brasileira onde tal competência é cometida ao Supremo Tribunal
Federal. Opção diferente consta também da Constituição Timorense onde é
instituído o Supremo Tribunal de Justiça como órgão competente para conhecer
das questões de inconstitucionalidade por omissão, com se verá mais adiante.
Matriz de Timor Leste
É o artigo 151.º da Constituição da República Democrática de Timor
Leste que regula o figurino em estudo, nos seguintes termos: “O Presidente da
Republica, o Procurador-Geral da República e o Provedor de Justiça, podem
requerer junto do Supremo Tribunal de Justiça, a verificação de
inconstitucionalidade por omissão de medidas legislativas necessárias para
concretizar as normas constitucionais”. Relativamente à Constituição
Portuguesa, acresce-se aqui a figura do Procurador-Geral da República, tal como
sucede com a Constituição Brasileira e a Angolana, dotando-o da prerrogativa
para remeter ao Supremo Tribunal de Justiça (e não Tribunal Constitucional, nem
Supremo Tribunal Federal) questões relacionadas com a apreciação da
inconstitucionalidade por omissão. Dentro do amplo conjunto de exemplos de
inconstitucionalidade por omissão, a Constituição da República Democrática de
Timor Leste fez a opção de apenas fiscalizar a omissão de atos legislativos
destinados a executar as fontes constitucionais imediatamente aplicáveis. Assim,
“(…) podem requerer ao Supremo Tribunal de Justiça a verificação de
inconstitucionalidade por omissão de medidas legislativas necessárias para
concretizar as normas constitucionais” (artigo 151.º in fine, da CTL).
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Quadro 1: Inconstitucionalidade por omissão - Quadro comparativo das
Matrizes Lusófonas
Estados

Brasil

Portugal

Angola

TimorLeste

Órgão
decisor

Entidade com
legitimidade para
instaurar a ação de
inconstitucionalidade
Presidente da República,
Mesas do Senado Federal,
da Câmara dos Deputados
e da Assembleia
Legislativa, Governo do
Estado, Procurador-Geral
Supremo
da República, Conselho
Tribunal
Federal da Ordem dos
Federal (artigo
Advogados, Partido Político
103.º da CFB)
com representação no
Congresso Nacional e
Confederação Sindical ou
entidade de classe, de
âmbito nacional.

Inconstitucionalidade por
omissão: efeitos da sua
declaração

Declarada a
inconstitucionalidade, será
dada ciência ao Poder
competente para a adoção
das providências
necessárias e, em se
tratando de órgão
administrativo, para fazê-lo
em 30 dias.

O Tribunal Constitucional
dará conhecimento ao
órgão competente para
produzir o ato normativo em
falta, que dê exequibilidade
ao comando constitucional
impositivo.
Verificada existente a
inconstitucionalidade por
Tribunal
Presidente da República,
omissão, o Tribunal
Constitucional um quinto dos Deputados e Constitucional dá
(artigo 232.º
Procurador-Geral da
conhecimento desse facto
da CRA)
República.
ao órgão legislativo
competente para a
supressão da lacuna.
Verificada a
inconstitucionalidade por
Supremo
Presidente da República,
omissão o Supremo
Tribunal de
Procurador-Geral da
Tribunal de Justiça
Justiça
República, Provedor de
procederá no sentido de
(artigo 151.º
Justiça.
serem concretizadas as
da CRDTL)
normas constitucionais.
Presidente da República,
Provedor de Justiça (com
Tribunal
âmbito nacional) e
Constitucional
Assembleias Legislativas da
(artigo 283.º
Madeira e dos Açores (com
da CRP)
âmbito regional).

Nota: O presente quadro fornece as semelhanças e as diferenças, entre as
quatro Matrizes das Constituições dos países lusófonos que consagram a figura
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da inconstitucionalidade por omissão. Estabelece o órgão decisor, para cada
caso, as entidades com legitimidade para arguir a inconstitucionalidade e os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
O sistema jus-constitucionalista cabo-verdiano e inconstitucionalidade por
omissão
Desde a data da independência nacional a esta parte o legislador
constitucional cabo-verdiano optou pela não regulação do instituto da
inconstitucionalidade por omissão na Constituição. Cabo Verde possuiu uma
“pré-Constituição” ou “Constituição provisória” que foi a LOPE (1975-1980) e teve
até o presente, duas Constituições: uma da primeira república (1980-1991) e
outra da segunda república (1992 até o presente). A Constituição de 1980, a
primeira de Cabo Verde, foi submetida a três revisões. Uma primeira logo após
a sua entrada em vigor e, na decorrência do golpe de Estado ocorrido na GuinéBissau, uma segunda, a 17 de dezembro de 1988 e, a terceira, a 13 de fevereiro
de 1990. Por seu lado, a Constituição de 1992 que sobreveio à abertura política
em 1991, foi também submetida a três revisões. A primeira (extraordinária) a 13
de novembro de 1995, a segunda (também extraordinária) a 23 de novembro de
1999 e a última (revisão ordinária), no ano de 2010 (Silva, 2010 - 24 e 36). A
ausência do instituto da inconstitucionalidade por omissão verificou-se em todos
os textos de lei fundamental do país, desde a LOPE, passando pela Constituição
da 1.ª República (1980) e pela Constituição da 2.ª República (de 1992 a esta
parte).
Compreende-se que a LOPE não tivesse inscrito no seu normativo, esse
instituto, já que nem sequer se tratava de uma Constituição no verdadeiro sentido
da palavra por deixar de fora a regulação de matérias importantes e caras a
qualquer Constituição, como o catálogo dos direitos, liberdade e garantias, a
organização do poder político, a organização económica, social e cultural, o
modo de se proceder à revisão da Constituição, entre outros. Já no que respeita
aos dois textos de lei fundamental que se lhe seguiram, o mesmo instituto poderia
ter sido regulado, mas também não o foi. Nem sequer nas sucessivas revisões
das Constituições de 1980 e de 1992 a questão terá vindo à baila, aquando dos
debates parlamentares que antecederam às respetivas leis de revisão
constitucional. O que parece ressaltar à vista é que o legislador constitucional
terá cogitado uma das seguintes situações: ou não terá valorado devidamente o
figurino da inconstitucionalidade por omissão, tal como sucede com as demais
formas de controlo da constitucionalidade das leis, ou não terá avalisado
devidamente da importância e o alcance do figurino no sistema de controlo da
constitucionalidade das leis ou então, poderá mesmo ter sido uma opção da
política-legislativa, não achando necessário consagrar na Constituição o instituto
da inconstitucionalidade por omissão. Em contrapartida, instituiu “formas
democráticas tendentes a um maior reforço da proteção jurídica contra omissões
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inconstitucionais”, consagrando no texto da lei fundamental, figuras como: “ação
popular”, “direito de iniciativa legislativa popular” e “direito de petição”, os quais
se traduzem na prática, em “formas de acentuação da democracia participativa”
(Canotilho 1986). A esse propósito, alguma doutrina entende que a omissão da
regulação de “um comando impositivo, podendo embora, configurar um
comportamento inconstitucional, revela-se insindicável e incontrolável, jurídica e
jurisdicionalmente, já que se trata de uma obrigação de natureza política e não
jurídica” (Silva 1968). Assim sendo, do sistema de controlo da constitucionalidade
das leis, resultou a não absorção pela Constituição da República de Cabo Verde,
de 1992, do instituto da inconstitucionalidade por omissão. Em consequência,
afigura-se-nos que, normas constitucionais que requerem regulação prévia para
terem exequibilidade prática, poderão não passar de meras declarações de
intenção. Não poderão deste modo, possuir exequibilidade, nem haverá ninguém
ou entidade pública dotada de legitimidade constitucional, capaz de diligenciar
nesse sentido, já que a própria Constituição não acautelou nos seus normativos,
essa possibilidade. Exemplos de casos que requerem a regulação por lei
ordinária, são os dos artigos 157.º e seguintes (lei do referendo) e da alínea c)
do n.º 1 do artigo 157.º, entre outros, todos da Constituição. Sabido que tal figura
da inconstitucionalidade por omissão visa também a defesa e salvaguarda da
Constituição, tal como sucede com os demais mecanismos atinentes ao controle
da constitucionalidade, então, a sua não consagração, poderá de algum modo,
fragilizar o sistema de controlo das normas e atos legislativos que ferem ou
podem ferir o normativo constitucional. Por todo o exposto e, em termos de
perspetivas futuras, o Parlamento cabo-verdiano, provavelmente poderá,
havendo iniciativa nesse sentido, vir a criar a norma que consagre esse tipo de
controle, assim como as entidades com competência para a arguir e, ainda,
eventuais consequências da sua não arguição. Também poderá vir a prever e
regular o órgão competente para conhecer da matéria e consagrar a um tempo,
os efeitos resultantes de uma decisão sobre uma ação de inconstitucionalidade
por omissão, tanto para o órgão que deve promover a regulação da norma
impositiva, como para quem deva agir e não agiu em determinado prazo e, ainda,
em relação a todos os agentes incumbidos de cumprir a norma. Assim sucede
em certos países, como no Brasil, onde, como já se viu, existe a possibilidade de
instauração das chamadas “ações diretas de inconstitucionalidade por omissão”,
chegando-se mesmo a instituir um tribunal superior, com poderes de exigir
responsabilidades ao órgão que omitiu o ato legislativo em contrariedade ao
comando constitucional impositivo, como já se viu. A regulação desta
problemática na Constituição cabo-verdiana, nestes termos, sempre poderá
servir para reforçar o sentido de lei fundamental, prestigiando o normativo
constitucional e salvaguardando-o de omissões inconstitucionais que ao fim e ao
cabo se traduzem num modo de se furtar ao cumprimento dos normativos
constitucionais impositivos.
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Conclusão
O tema, inconstitucionalidade por omissão, tem merecido grandes
debates na doutrina e na jurisprudência. Por via disso, Constituições existem,
que regulam o figurino. Outras ignoraram o seu tratamento. A Constituição caboverdiana e algumas outras dos países lusófonos inserem-se nessa última
categoria. Porém, a definição de Direito Constitucional e da figura de controle da
constitucionalidade, em geral, comportam em si mesmas a limitação dos poderes
dos órgãos de soberania. É o que sucede nos Estados Democráticos (Bravo
1989). A figura da inconstitucionalidade por omissão, sendo um dos institutos do
Direito Constitucional que pode ser configurado como uma das técnicas de
limitação ao poder do Estado é, ao mesmo tempo, uma forma de proporcionar
exequibilidade a determinadas normas constitucionais. Isso só por si, traduz a
importância e o alcance do figurino (Henriques e Cabrito 1990). Importa também
apurar que determinadas entidades estão imbuídas de legitimidade para
reagirem contra leis que emanando do próprio poder estadual, podem mostrarse desconformes com o texto da lei constitucional. Por aí, pode-se também
vislumbrar a relevância particular que o instituo do controle da
constitucionalidade deve merecer. Por ser a Constituição a Lei maior do Estado,
ela deve ser salvaguardada de toda e qualquer concorrência ou competição
ilegítima por parte de leis de menor valia que, eventualmente, disputem a
regulação de matérias justamente reservadas apenas à Constituição. Deve-se
também contornar o “silêncio legislativo” face a determinados comandos
constitucionais impositivos que ordenam a regulação de certas normas
constitucionais a fim de dar-lhes exequibilidade. Neste caso tal regulação não se
verifica devido à inação de quem deva agir nesse sentido. A consagração na
Constituição do instituto da inconstitucionalidade por omissão traduz-se na forma
de resolver o problema, fechando-se o círculo a quaisquer tipos de
procedimentos ou ausência deles, que violem ou ponham em causa, princípios,
normas e valores constitucionais. As leis fundamentais dos Estados
democráticos, devem, por conseguinte, regular o instituto do controle da
constitucionalidade por omissão, sob pena de se deixar brechas, trazendo ao
decima a problemática da disparidade entre a law in book e a law in action.
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Resumo
Hoje em dia, uma parte significativa das nações orientadas pelo princípio do
Estado de Direito Democrático, despiram-se de preconceitos e “juridificaram” o
casamento entre pessoas do mesmo sexo reconhecendo-lhe inclusive um cunho
jurídico-constitucional. Enquanto lei suprema da nação Cabo-Verdiana, pórtico
de uma panóplia de normas fundamentais que organiza e orienta o
funcionamento do país, a Constituição deverá ser sempre convocada para
responder à problemática atual suscitada em torno do casamento entre pessoas
do mesmo sexo. O artigo que ora apresentamos, tem como objetivo debater a
questão enfatizada à luz da Constituição da República de Cabo Verde, sem
perder de vista o que se disse a propósito em alguns ordenamentos jurídicoconstitucionais, nomeadamente, Espanhol e Português. Na verdade, a
Constituição Cabo-Verdiana não admite o casamento entre pessoas do mesmo
sexo.
Palavras-chave: casamento, pessoas do mesmo sexo, Constituição Caboverdiana.
Abstract
Nowadays, a significant part of the nations guided by the principle of the
Democratic Rule of Law, stripped themselves of prejudices and "juridificated"
same-sex marriage, recognizing it even at the constitutional level. As the highest
law of the Cape Verdean nation, a framework of fundamental norms which
organizes and guides the country's functioning, the Constitution must always be
called upon to address the current problems of same-sex marriage. The purpose
of the present article is to discuss the issue, in the light of the Constitution of the
Republic of Cape Verde, without losing sight of what was said on the purpose, in
other legal and constitutional laws, namely Spanish and Portuguese. In fact, the
Constitution of Cape Verde does not allow marriage between people of the same
sex.
Keywords: same-sex marriage, Constitution of Cape Verde.
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Introdução
O casamento entre pessoas do mesmo sexo, tem sido última e
amplamente debatido pela comunidade jurídica e política cabo-verdiana num
lance hipoteticamente forçado por grupos ainda que minoritários, mas que se
dizem apologistas do alegado matrimónio. Trata-se, porém, de um esforço
acérrimo e quase que à revelia do que se tem discutido em sistemas jurídicos
tão próximos quanto ao nosso a tal propósito, para precisamente pretender
reconhecer ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, um cunho legal e
enfatizando-o, um enquadramento jurídico-constitucional.
Assim, verifica-se que hoje em dia existe uma corrente e números de
Estados significativos despidos de preconceitos relativamente à admissibilidade
do casamento entre pessoas do mesmo sexo, alastrando quase por toda parte
onde vigora o princípio Constitucional do Estado de direito democrático. São no
fundo, correntes forte e marcadamente pela doutrina e jurisprudências que por
um lado, elegeram como opção a tese do alargamento do conceito do
casamento, para nele abarcar o matrimónio de que se discute (Acórdão do TC
n.º 121/10), tendo inclusive encontrado oposição por parte de renomados Juristas
e Professores Portugueses de entre outros, Gomes Canotilho, Vital Moreira,
Freitas de Amaral, Jorge Miranda, com fundamento na sua inconstitucionalidade.
Afastado está também a possibilidade sequer, da “orientação sexual” expressão
adicionada em 2004 ao artigo 13.º n.º 2 da Constituição da República Portuguesa
doravante, CRP, fundamentar a admissibilidade constitucional do casamento
entre pessoas do mesmo sexo (Gomes Canotilho &Vital Moreira 2007). Por outro
lado, em nome de uma ausência incisiva constitucional da “orientação sexual” no
direito Espanhol e não obstante a oposição à constitucionalidade do casamento
entre pessoas do mesmo sexo por alguns autores espanhóis, entendeu-se
fomentar no mundo académico e a sugestão à Suprema Instância Judicial
Constitucional Espanhola a possibilidade da leitura da expressão “…O otra
condición o circunstancia personal…” consagrada no art.º 14.º da Constituição
Espanhola, doravante, CE, (Consituição Espanhola 2005) poder estender-se
mutatis mutandis à fundamentação “del matrimonio homossexual” (Martín
Sanchez 2008, p. 57).
Em Cabo Verde discute-se o problema e eclodem-se cada vez mais,
vozes sonantes de políticos, juristas que, numa análise perfunctória e eivada pela
tese dos princípios constitucionais da igualdade, de contrair casamento já
experimentados em direitos próximos ao nosso ordenamento jurídico,
referenciada, concluíram antecipadamente no sentido de que a constituição
Cabo-verdiana admite o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Assim, justifica-se a pesquisa e o presente trabalho para responder à
questão suscitada em torno do casamento entre pessoas do mesmo sexo à luz
da Constituição Cabo-verdiana. Em suma, se a constituição da República de
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Cabo Verde, doravante, CRCV, admite a possibilidade de pessoas do mesmo
sexo contraírem o casamento.
A igualdade e o direito de contrair casamento como fundamentos
constitucionais invocados para o casamento entre pessoas do mesmo sexo
A igualdade
Reza o art.º 24.º da atual CRCV sob a epígrafe “princípio da igualdade”
que: “Todos os cidadãos têm igual dignidade social e são iguais perante a lei,
ninguém podendo ser privilegiado, beneficiado ou prejudicado, privado de
qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de raça, sexo,
ascendência, língua, origem, religião, condições sociais e económicas ou
convicções políticas ou ideológicas”.
Um preceito constitucional português sob a mesma epígrafe, art.º 13.º n.ºs 1 e 2
da CRP, consagra que, “todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são
iguais perante a lei” e que “ninguém pode ser privilegiado, beneficiado,
prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de
ascendência, sexo, raça língua, território de origem, religião, convicções políticas
ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação
sexual”.
Redação similar consagra a CE no seu art.º 14.º que “los españoles son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.” “Os espanhóis são iguais perante a lei não podendo sofrer
qualquer discriminação em razão de nascimento, raça, sexo, religião, opinião ou
qualquer outra condição ou circunstância pessoal ou social” (tradução minha).
Ora, se é certo que em todos os textos constitucionais supra faz-se
menção ao princípio da igualdade, não é menos verdade que nos dois últimos
incisos o principio se alarga à proibição da discriminação em razão da “orientação
sexual” no caso Português introduzida pela Lei Constitucional (Canotilho &
Moreira 2007, p. 342) e no caso Espanhol à “cualquier otra condición o
circunstancia personal.”
Foram essas expressões que deram azos à imaginação Portuguesa e
Espanhola para precisamente espoletar toda a discussão à volta do cenário
Constitucional do casamento entre pessoas do mesmo sexo que em Cabo Verde
mais recentemente também se esboçou um debate em torno da questão.
A conceção e o alcance jurídico da igualdade
A igualdade é um conceito antigo, proveniente da filosofia grega que
traduz a ideia de distribuição de bens sociais aos membros de uma comunidade
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e a ideia de Justiça, seja ela distributiva1 ou comutativa2 (Rey 2013, p. 463).
Trata-se de um dos princípios estruturantes do sistema constitucional no seu
todo, que a par das suas dimensões liberais, democráticas e sociais compõe toda
a conceção do que seja um verdadeiro Estado de direito democrático.
A dimensão liberal da igualdade afasta qualquer possibilidade de arbítrio
quer no momento da criação como no da aplicação da norma que estabelece a
diferença. Não muito longe desta perspetiva, encontram-se as vertentes
democrática e social da igualdade segundo as quais, para a primeira, a igualdade
pode ser sinónimo de vez e voz a determinados grupos sociais como as
mulheres, homossexuais e grupos étnicos na senda do país em todos os níveis
e para a segunda, a igualdade pode legitimar um direito desigual aos ditos grupos
sociais para precisamente os garantir a igualdade de oportunidade (Rey 2013, p.
463).
A conceção jurídica da igualdade não se compagina como erradamente
tem sido defendido por muitos, com a ideia de que ela pressupõe que todos os
indivíduos tenham exatamente o mesmo tratamento sob pena de se confundir a
igualdade com a identidade (2013, p. 464).
Nunca é demais lembrar os ensinamentos do exímio professor de
Coimbra, Gomes Canotilho em que enfatiza: “O princípio da igualdade é
estruturante do Estado de direito democrático e social.” (Gomes Canotilho 2007,
pp. 356 - 357).
O nosso Estado à semelhança dos Estados Português e Espanhol,
assenta nesse princípio para reconhecer e garantir a todos os Cabo-Verdianos,
idêntica dignidade social, direito e a proibição de discriminação em função de
raça, sexo, ascendência, língua, origem, religião, condições sociais e
económicas ou convicções políticas ou ideológicas.
Lembra-se que a norma constitucional Cabo-Verdiana que tem por
epígrafe “Princípio da Igualdade” não faz menção sequer à “orientação sexual”
ou “…cualquier outra condución o circunstancia personal” características, do
ordenamento jurídico-constitucional Português e Espanhol.
A orientação sexual
É incontroverso que o ser humano nasce homem ou mulher sendo a
sexualidade intrínseca à própria natureza humana. Note-se, a primeira parte
desta afirmação nos remete para a ideia do sexo redutível no ser macho ou
1

A justiça (Pública) distributiva pressupõe a distribuição de bens aos membros de uma
comunidade em função do mérito de cada um.
2
A justiça (Privada) comutativa traduz a ideia de equilíbrio de direitos e deveres entre os
particulares quando negoceiam ou celebram contratos.
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fêmea algo distinto da sexualidade. Pois, contrariamente ao que se defende e
apesar da aproximação conceitual entre os termos, o sexo é no fundo “A
conformação particular que distingue o macho da fêmea, atribuindo-lhes um
papel determinante na geração e conferindo-lhes certas características distintas”
e a sexualidade,“ conjunto de todos os caracteres especiais dos indivíduos que
são determinados pela reprodução sexual” (Dicionário de Bolso Lello 2012, p.
323).
Sendo a liberdade fundamental para que o individuo exerça plenamente
os seus direitos obviamente, que em matéria sexual cabe tão somente a ele gerir
a sua sexualidade orientando-a da forma que melhor lhe convier. O legislador
constitucional antevendo a tentação de ingerência extrínseca na gestão da
sexualidade do indivíduo, procurou a todo custo proibir a discriminação
fundamentada no critério da orientação sexual, cenário típico do
acrescentamento legal ínsito da norma constitucional Portuguesa garantística da
igualdade que infelizmente, rechaçada da nossa Constituição e ainda que
supostamente aceite pela via da cláusula aberta do art.º 14.º CE conforme
postula a doutrina espanhola.
O direito de contrair casamento
A CRCV consagra no seu art.º 47.º, n.º 1 em matéria de casamento que
“Todos têm o direito de contrair casamento, sob forma civil ou religiosa”.
O casamento é entendido tradicionalmente como um contrato entre
duas pessoas de sexo diferente, constituindo na linguagem de (Gomes Canotilho
& Vital Moreira 2007), enquanto a receção constitucional do conceito histórico do
casamento “como união entre duas pessoas de sexo diferente radicado
intersubjectivamente na comunidade como instituição” (Canotilho & Moreira
2007, p. 568) o que afasta qualquer possibilidade de a instituição familiar
comportar a convivência entre duas pessoas do mesmo sexo ou entre três
pessoas resultante de um, (sublinhado nosso). A noção tradicional do casamento
enfatiza o sexo como elemento fundamental para a sua admissibilidade de tal
ordem, que apenas o macho e a fêmea podem negociar erigindo assim os murros
do matrimónio. As pessoas são livres para casarem-se, podendo inclusive
escolher com quem fazê-lo e quando quiserem poder dissolve-lo.
Do que se disse a propósito do casamento entre pessoas do mesmo sexo
Em Portugal
Toda a discussão jurídica à volta do casamento entre pessoas do
mesmo sexo espoletou-se em fevereiro de 2006 quando duas mulheres (Teresa
e Helena) manifestaram perante as autoridades do país (7.ª Conservatória do
Registo Civil de Lisboa) o propósito de contraírem o casamente entre si. Face à
recusa por parte desse órgão, impugnaram ingloriosamente junto das instâncias
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judiciais o desejo e discriminação que de acordo com as suas alegações eram
objeto. Nortearam pela tese da violação, dentre os quais e fundamentalmente, o
aceno para o princípio da igualdade agora completado com a expressão
“orientação sexual” em suma, que o art.º 1577.º do Código Civil Português,
doravante, CcP, estava ferida de inconstitucionalidade na parte em que definia
“o casamento como contrato celebrado entre pessoas de sexo diferente…”, até
porque esta tese encontrou guarida mais tarde na corrente integrada por (Múrias
2009, pp.26 e ss), (Pamplona Corte Real, Moreira & D’Almeida,2008, p. 28).
O Tribunal Constitucional viria a julgar, no seu acórdão n.º 359/2009
improcedente a pretensão das recorrentes por in casu, as normas do CcP
crivadas não violavam o princípio da igualdade na redação atual e com os
respetivos fundamentos conforme o referido acórdão.
Em 2010 a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo voltou
ao Tribunal Constitucional pelas mãos do então Presidente da República pedindo
a fiscalização preventiva de constitucionalidade do Decreto Lei n.º 09/XI, na parte
que nos interessa, alterou a redação do art.º 1577.º para permitir o casamento
entre pessoas do mesmo sexo3, portanto, o casamento deixou de basear-se no
género dos cônjuges ou das cônjuges (sublinhado nosso).
O Tribunal Constitucional julgou improcedente o recurso de fiscalização
preventiva de constitucionalidade da dita norma, com fundamento de entre outros
e essencialmente, que o conceito do casamento consagrado pela CRP é um
conceito aberto já que o próprio legislador constitucional legitimou o legislador
ordinário a legislar (regular) os requisitos e os efeitos do casamento podendo em
suma, proceder à alteração do seu conceito como “contrato entre duas pessoas
de sexo diferente…” para simplesmente, sonegando a expressão do género
“contrato entre duas pessoas…”.
Obviamente, que este entendimento do Tribunal constitucional não
serviu para apaziguar os ânimos dos defensores da inconstitucionalidade do
casamento entre pessoas do mesmo sexo. Desde logo e como bem havia
defendido, Freitas de Amaral num parecer que lhe havia sido pedido pelo então
Presidente da República, “Só é possível retirar da CRP, a ideia de casamento
heterossexual” ou então “chamar a união homossexual outra coisa que não seja
casamento”, (Freitas de Amaral 2010). Conclui que a única forma de resolver o
imbróglio jurídico à volta disto era por via de uma revisão constitucional. Apesar
de, os homossexuais poderem constituir família e beneficiarem de um regime
jurídico civil adequado, reitera-se que não podem contrair casamento entre si. O
casamento entre pessoas do mesmo sexo é inconstitucional por desconfigurar
Nova redação do Art.º 1577.º do CcP “Casamento é o contrato celebrado entre duas
pessoas que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida, nos
termos das disposições deste Código”.
3
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completamente o núcleo essencial do casamento entre um homem e uma mulher
(Miranda & Medeiro 2005, pp. 405-406) e outros autores (Pereira Coelho &
Oliveira 2008, p.66) e que a invocação da expressão “orientação sexual” aditada
ao n.º 2 do Art.º 13.º da CRP, não constitui fator de discriminação já que os
homossexuais podem casar desde que o façam com pessoas de sexo diferente,
conclui o Prof,º de Lisboa cujo entendimento acompanhado ainda que
timidamente, por Gomes Canotilho e Vital Moreira (Canotilho & Moreira 2007)
com uma pretensa abertura que estes últimos autores entendem cometer ao
legislador ordinário por via constitucional, a possibilidade de regular o casamento
entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, “a receção constitucional do conceito
histórico do casamento como união entre duas pessoas de sexo diferente
radicado intersubjectivamente na comunidade como instituição não permite
retirar da Constituição um reconhecimento direto e obrigatório dos casamentos
entre pessoas do mesmo sexo (como querem alguns a partir da nova redação do
art. 13.º, n.º 2), sem todavia proibir necessariamente o legislador de proceder ao
seu reconhecimento ou à sua equiparação aos casamentos”
Em Espanha
Diz-se (Rey, 2013), que a Espanha é o país mais avançado do mundo
concernente ao disfrute dos direitos humanos das pessoas independentemente,
da sua orientação ou identidade sexual. Esta visão da realidade humana
espanhola, contribuiu para que em julho de 2005 fosse discutida e aprovada
pelas Cortes Gerais4 a lei sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo que
viria a entrar em vigor em 3 de julho de 2005. Apesar da liberdade e a sapiência
que norteou todo o debate e a aprovação da referida lei, ela também à moda
portuguesa, constituiu objeto do crivo Constitucional por parte de 72 deputados
do Partido Popular então oposição espanhola, que entenderam sob alegação no
essencial, de que a norma ínsita do novo diploma “dava ao casamento um
significado diferente do que sempre teve” e por isso o levaram ao Tribunal
Constitucional para que se aferisse da sua (in) constitucionalidade.
Após 7 anos sobre a data de interposição do recurso, o Tribunal
Constitucional decidiu finalmente no seu Acórdão n.º 198/12, que a norma ínsita
do dito diploma, não violava os preceitos constitucionais em matéria do
casamento. No fundo, o que se discutia era se o casamento agora regulado
violava ou não o seu conceito. A Suprema Corte Constitucional entendeu que a
nova regulação do casamento não colocava em causa o seu conceito e que as
pessoas do mesmo sexo nem por isso perderam o direito de contrair o casamento
e os homossexuais pudessem fazê-lo ao coberto da norma. Nas palavras de
Fernando Rey, “Não só não se violou o conteúdo essencial do casamento

4

Cortes Gerais são o Parlamento Espanhol.

217

ANTERO TAVARES

consagrado no art.º 32.º da CE como também se alargou os titulares desse
direito” (Rey 2013, p.499).
O certo é que durante sete anos, período que mediou a interposição do
referido recurso e decisão do Tribunal Constitucional sobre o dito diploma, foram
oficializados mais de 20.000 casamentos entre pessoas do mesmo sexo,
(Público-Mundo Notícias, 2012).
Esse período de interregno propiciou inúmeros debates à volta do citado
matrimónio, inclusive com produções científico-académicas a sugerir uma leitura
alargada e aberta do princípio da igualdade consagrada no art.º 14.º da CE. Não
se pode olvidar que apesar do entusiasmo da franja comunitária espanhola a
favor da legalidade constitucional do casamento entre pessoas do mesmo sexo,
viu-se crivada de críticas e oposição científica no sentido de que admitir a
constitucionalidade do casamento em causa, é violar o princípio da igualdade e
da sua essência constitucionalmente protegida (Duarte Santos 2008).
Postulou-se que, o art.º 14.º da CE estabelecia uma espécie de via
aberta que interpretada de forma alargada, acolheria a constitucionalidade do
casamento entre pessoas do mesmo sexo. Recorde-se o texto daquele preceito
constitucional, “Os Espanhóis são iguais perante a lei não podendo sofrer
qualquer discriminação em razão de nascimento, raça, sexo, religião, opinião ou
qualquer outra condição ou circunstância pessoal ou social” (tradução e
sublinhado meus).
A tese da cláusula aberta, posiciona-se no sentido de que as causas ou
fatores constantes do art.º 14.º da CE não são taxativas e nem numerativas, o
que significa que segundo Martin Sanchez, ciente da ausência expressa
constitucional do inciso “orientação sexual” na norma que antecede, trata-se de
uma exposição com margem para que o Tribunal constitucional possa modelar a
norma constitucional por forma a receber outros fatores, in casu, a orientação
sexual proibitiva da discriminação das pessoas do mesmo sexo que pretendem
contrair casamento.
O certo é que, não obstante, o Tribunal Constitucional, como já tivemos
a oportunidade de referir, não colheu esta tese e sequer aflorou as questões
relacionadas com o princípio da igualdade ou de orientação sexual. O Tribunal
constitucional utilizou quatro fundamentos para blindar a sua tese de que a
Constituição Espanhola não proibia expressamente o casamento entre pessoas
do mesmo sexo, reconheceu que o conceito de casamento plasmado na CE atual
de 1978 efetivamente se refere ao casamento heterossexual, entre um homem e
uma mulher na lógica de que o legislador pretende com esta consagração
perseguir uma plena igualdade entre o casado e a casada. Em primeiro lugar, o
direito comparado assim o impunha face à crescente tendência ao
reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo por vários
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ordenamentos da cultura jurídica ocidental; em segundo lugar, apelando ao
direito internacional dos direitos humanos cuja leitura a constituição assim
mandava para alcançar exatamente o desiderato do matrimónio homossexual;
seguidamente, as estatísticas oficiais apontava no sentido de uma expressiva
aceitação social do casamento entre pessoas do mesmo sexo dada aos números
(cerca de mais de 22000) expressivos de casamento entre pessoas do mesmo
sexo realizado e finalmente, a tendência crescente favorável ao reconhecimento
da validade jurídica do casamento entre pessoas do mesmo sexo (Rey 2013,
p.499).
Na verdade, não se percebe que o Tribunal Constitucional apesar de,
entender que efetivamente, a noção do casamento consagrada no art.º 32.º da
CE espelhar manifestamente, o casamento heterossexual (entre pessoas de
sexo diferente) e conclui no sentido contrário que a norma não proíbe o
casamento homossexual (entre pessoas do mesmo sexo). É quase certo, que ao
invocar a ideia da crescente aceitação social do casamento homossexual, o
Tribunal constitucional implicitamente, estaria a admitir que se a sua decisão
sobre o dito recurso fosse mais célere, a expressividade poderia ser menor o que
em tese deixa-se a entender que essa demora acabou por influenciar as
estatísticas em sede da realização do casamento homossexual em Espanha.
O problema à luz da Constituição Cabo-Verdiana
À luz de tudo o que se disse a propósito do casamento entre pessoas
do mesmo sexo, chega o momento de perguntar se efetivamente a Constituição
da República de Cabo Verde admite que pessoas do mesmo sexo possam
contrair casamento? E se de uma leitura contrária, estar-se-ia a violar o princípio
da igualdade e o direito de contrair casamento garantidos a todos os cidadãos
Cabo-verdianos de acordo com os art.º 24.º e 47.º, n.º 1 da CRCV?
O art.º 24.º da CRCV e o Numerus Clausus
As causas ou fatores proibitivos da discriminação suscetíveis de pôr em
risco o princípio da igualdade, estão manifestamente elencados no preceito
constitucional em epígrafe porquanto, “Todos os cidadãos têm igual dignidade
social e são iguais perante a lei, ninguém podendo ser privilegiado, beneficiado
ou prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão
de raça, sexo, ascendência, língua, origem, religião, condições sociais e
económicas ou convicções políticas ou ideológicas”. Pois bem, é míster que se
diga que se trata de uma cláusula fechada, não permite ao intérprete nem tão
pouco, ao Tribunal Constitucional retirar dela qualquer leitura no sentido de que
a igualdade pressupõe aceitação do casamento entre as pessoas do mesmo
sexo.
Como já tivemos a oportunidade de dissertar, não se pode olvidar que
a norma constitucional supra sequer, contém à semelhança da CRP, a expressão
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“orientação sexual” o que poderia propiciar uma discussão mais animada em
torno do matrimónio em causa, aliás, alguns o fizeram e encontraram forte
oposição doutrinária, (Gomes Canotilho & Moreira 2007, e outros). Efetivamente,
a disposição constitucional em epígrafe é taxativa e amarrada em numerus
clausus, inclusive para evitar a tentação em que caiu a Doutrina Espanhola
(Martín Sanchez 2008, p. 57) na parte em que sugere a leitura de “…qualquer
outra condição ou circunstância pessoal ou social” tradução nossa, como
justificação para integrar no seu pórtico o matrimónio de que se discute.
O direito de contrair casamento
A CRCV à semelhança da maioria, senão de todas as demais
constituições democráticas dos Estados modernos, não consagra um conceito
do casamento. Este silêncio constitucional tem propiciado interpretações que
levadas ao extremo, acabam por permitir o alargamento do conceito à
institucionalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Enfatizamos a
ideia do conceito do casamento ínsito no art.º 47.º 1 da CRCV e acompanhando
a Doutrina dominante em Portugal e Espanha em manifesta contradição com a
jurisprudência, como uma união heterossexual, isto é, uma união entre um
homem e uma mulher. Até porque, excogitar integrar no inciso constitucional
supra, um conceito alargado do casamento abrangendo as pessoas do mesmo
sexo, estar-se-ia pura e simplesmente a olvidar-se dos impedimentos
matrimoniais. Portanto, há limites que também se pode retirar da própria norma
como por exemplo, a proibição do pai casar com uma filha, os irmãos entre si etc.
Dai que, apesar da constituição não nos fornecer um conceito do casamento, a
única conclusão aceitável que se pode oferecer do conceito à luz da nossa
Magna Carta é a de um contrato entre duas pessoas do sexo diferente.
Nós acreditamos na bondade das posições assumidas pelas
Jurisprudências Portuguesa e Espanhola senão, pela esmagadora maioria dos
Ordenamentos Constitucionais em terem alargado o conceito de casamento para
o das pessoas do mesmo sexo, com os fundamentos já referidos. O certo é que,
no nosso ordenamento jurídico julgamos que seria de bom tom seguir a via da
alteração constitucional no sentido de admitir o casamento entre pessoas do
mesmo sexo sob pena de seguirmos pensamentos outros que conforme
dissemos acabariam por desvirtuar ou “desnaturalizar-se” o conceito de
casamento.
Conclusão
O casamento entre pessoas do mesmo sexo tem sido uma das
bandeiras de luta das organizações de defesa dos direitos dos homossexuais
(gay) e acompanhadas por políticos, juristas e autoridades conceituados.
Pretendem o reconhecimento constitucional da referida “instituição matrimonial”
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por esta via ser a única forma de evitar a violação do princípio da igualdade e do
direito de contrair casamento reconhecidos a todos os cidadãos cabo-verdianos.
O conceito do casamento que sempre invadiu o espírito do legislador é
aquele em que numa relação entre um homem e uma mulher possa conclusiva
e tendencialmente, desenvolver-se para o crescimento da sociedade (sic!) a
reprodução humana.
Efetivamente, a nossa Constituição não admite o casamento entre
pessoas do mesmo sexo. O entendimento contrário talvez, terá sido influenciado
um pouco pela doutrina e jurisprudências estrangeiras com linhas de
pensamento embora tradicionalmente próximo do nosso ordenamento jurídico,
mas, que a par de uma evolução jurídica como foi assim chamada “uma nova
cultura jurídica” (Acórdão do Tribunal Constitucional Espanhol), acabou por
uniformizar e aceitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
O empecilho constitucional ao casamento em apreço, não compromete
a igualdade dos cidadãos em nenhuma das vertentes consagradas, mesmo
quando conjugado com o direito de todos os cidadãos contraírem o casamento.
Na verdade, tanto os heterossexuais como os homossexuais (pessoas do
mesmo sexo) podem contrair casamento desde que, neste último caso, o façam
com pessoas do sexo diferente.
A via da alteração constitucional seria a mais aceitável para amparar o
matrimónio entre pessoas do mesmo sexo. Julgamos que esta seria a única
forma de reconfortar a nossa diferença, poupando o nosso Tribunal
Constitucional de um exercício desnecessário de criação do direito que a própria
Constituição comete ao órgão legislativo in casu, a Assembleia Nacional.
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Resumo
Os interesses da marinha mercante, no transporte marítimo de Cabo Verde,
sentem a necessidade de um órgão técnico para a apreciação rápida e segura
dos acidentes e eventos da navegação. Esta questão transcende os limites do
espaço marítimo que Cabo Verde ocupa na região africana. Pesquisas levam a
crer que nenhum dos países que integram a Comunidade Económica dos
Estados da África Ocidental (CEDEAO) – Cabo Verde é Estado parte - tem um
Tribunal Marítimo instalado. A metodologia seguida permitiu quantificar os
acidentes marítimos em Cabo Verde, qualificar dois dos mais graves e
fundamentar a nossa visão. O resultado mostra uma lacuna, no âmbito do Direito
Marítimo, entre os processos administrativos e judiciais, cuja proposta de solução
passa pela criação de um Tribunal Marítimo em Cabo Verde. A visão deste sonho
ultrapassa os limites das nossas fronteiras para penetrar no espaço da CEDEAO.
Palavras-chave: acidente, código, competência, direito marítimo, tribunal
marítimo.
Abstract
The interests of the merchant marine and the maritime transport of Cape Verde
require a technical body for a rapid and safe assessment of accidents and
navigation issues. This matter transcends the limits of the maritime space
occupied by Cape Verde in the African region. Research suggests that none of
the countries that makes up the Economic Community of West African States
(ECOWAS) - Cape Verde is a state party - has a Maritime Court installed. The
methodology used has allowed to quantify the maritime accidents in Cape Verde,
qualify two of the most serious and create basis for argument. The result shows
a gap, within the scope of maritime law, between administrative and judicial
processes. The proposed solution is a creation a Maritime Court in Cape Verde.
This dream vision goes beyond the limits of our borders to penetrate the space of
ECOWAS.
Keywords: accident, code, jurisdiction, maritime law, maritime court.
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Resumen
Los intereses de la marina mercante, en el transporte marítimo de Cabo
Verde, sienten la necesidad de un órgano técnico para la apreciación rápida y
segura de los accidentes y acontecimientos de la navegación. Esta cuestión
trasciende los límites del espacio marítimo que Cabo Verde ocupa en la región
africana. Las encuestas llevan a creer que ninguno de los países que integran la
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) - Cabo
Verde es Estado parte - tiene un Tribunal Marítimo instalado. La metodología
utilizada, permitió cuantificar los accidentes marítimos en Cabo Verde y calificar
dos de los más graves, para fundamentar nuestra visión. El resultado muestra
una laguna, en el marco del Derecho marítimo, existente entre los procesos
administrativo y judicial, cuya propuesta de solución pasa por la creación de un
Tribunal Marítimo en Cabo Verde. La visión de este sueño sobrepasa los límites
de nuestras fronteras para penetrar en el espacio de la CEDEAO.
Palabras clave: accidente, código, competencia, derecho marítimo, tribunal
marítimo.
Introdução
No decorrer de um workshop alusivo a semana do mar, um pequeno
questionário dirigido a oito representantes dos Estados do grupo da CEDEAO 1,
revelou que, tal como em Cabo Verde, estes países dão aos casos de Direito
marítimo, um tratamento específico, mas de carácter meramente administrativo,
através das agências marítimas e portuárias, capitanias ou ainda delegações
marítimas. Eventualmente os trâmites legais de alguns destes casos decorrem
em tribunais não especializados para efeito de julgamento. Inevitavelmente, a
primeira dificuldade que se coloca, tem a ver com a competência dos tribunais
para procurar e encontrar soluções no âmbito de uma matéria tão especializada
como aquela que estamos fazendo referência.2
O presente artigo encontra-se dividido em três partes. A primeira iniciase com uma resenha sobre a origem dos Tribunais Marítimos (TM), penetrando
no Direito Comparado para buscar a experiência sobre o tema em três
ordenamentos marítimos diferentes. A segunda parte incide sobre dois casos de
1

“Workshop Regional sobre a Responsabilidade Civil e Compensação por Derrame de
Hidrocarbonetos em Cabo Verde". O evento decorreu de 17 a 20 de outubro de 2016 em
Mindelo, S.Vicente, no âmbito da Semana do Mar e teve a representação de vários Estados
africanos, entre os quais alguns do espaço da CEDEAO (Gâmbia, Guiné Bissau, Gana,
Libéria, Nigéria, Serra Leoa).
2 Os contratos dos transportes marítimos que suportam a indústria do shipping continuam,
como que por inércia, a procurar as principais praças estrangeiras (Londres, Nova Iorque,
Paris) para resolver os seus litígios relacionados com a indústria do mar.
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Direito Marítimo em Cabo Verde, onde se destaca a grande lacuna marcada pela
inexistência de um órgão marítimo especializado na matéria. A terceira mostra
os motivos porque Cabo Verde deve ter um TM.
Para a elaboração do artigo, é imprescindível a existência de alguns
procedimentos metodológicos que garantam o rigor científico e credibilidade,
com o propósito de atingir o conhecimento (Cleber & Freitas 2013). Este trabalho
teve diversas fases: iniciou com a definição do problema, passou pela questão
da investigação e a formulação dos objetivos para a pesquisa. A revisão
bibliográfica e fontes diversas tiveram um papel crucial, pois permitiram entrar no
método comparativo e entender a origem, sui generis, do TM em outras
paragens. O método indutivo com uso das técnicas de pesquisas bibliográficas e
documentais teve um impacto muito grande. Foram consultadas várias outras
fontes, nomeadamente teses de doutoramento, dissertações, monografias, atas
de conferências, artigos de revistas encontrados na internet e em outras bases
de dados o que permitiu, em grande medida, colmatar a insuficiência bibliográfica
no país em relação a matéria em apreço.
Face ao impulso do espírito de renovação que ultimamente atinge a
sociedade marítima cabo-verdiana, a criação de um TM torna-se necessária. Os
resultados obtidos levam seriamente a sugerir a criação de um TM localizado na
ilha de S. Vicente com jurisdição em todo o território nacional e que venha a servir
o espaço da CEDEAO.
Tribunais marítimos
Origem do tribunal marítimo
Um dos precedentes mais remotos da história do Direito do mar,
encontra-se na Índia no Código de Manú, compêndio de normas que data do
século XII a.C. e que regula de modo preciso alguns dos problemas próprios do
Direito do mar. Mas serão os Rhodios3, a comunidade que passará à história não
só por ter uma das maravilhas do mundo antigo4, senão também por contar com
umas prestigiosas leis marinhas. Suas normas regulavam entre outras coisas o
crédito marítimo, os delitos cometidos entre os marinheiros, delitos sobre a
política naval, formas de pagamento do frete, furtos em caso de naufrágios, etc.
De acordo com o artigo de Mosquera (2004), este conjunto normativo chegou até
Atenas, com tanta precisa legislação marítima, que rapidamente fez do comércio
e da navegação dois elementos destacados do avanço da sociedade grega. Os
romanos herdaram esta legislação, e tantos os Códigos de Teodósio, ano 438
d.C., como de Justiniano, ano 533 d.C., recolheram disposições específicas
3

Habitantes da ilha de Rhodes. É a maior das ilhas de Dodecaneso, situadas no Egeu e
que integram o território administrado pela Grécia.
4 Colosso de Rhodes, estatua considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo.
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sobre tráfego marítimo, marinha de guerra ou de naufrágios. O tráfego marítimo
intensifica-se durante toda a Idade Média, especialmente com o boom económico
que conhecem as pequenas cidades Estado italianas que mantêm durante todo
este período, um intercâmbio comercial fluido com a parte oriental do império.
Esse passo em direção ao oriente motivou a necessidade de resolver os conflitos
que surgiram no contexto marítimo e comercial. Então em seguida, aparecem os
tribunais do mar, geridos pelos "cônsules" que atuam como árbitros ou peritos
para resolver os problemas que o Direito Marítimo de base consuetudinária
estava causando.
Foi famoso o Tribunal Marítimo de Amalfi, que se estabeleceu nessa
pequena república italiana e que no século XI compilou as suas sentenças
criando assim um precedente importante jurisprudencial como forma de procurar
as soluções das controvérsias marítimas. Foi utilizado como referência em todo
o Mediterrâneo para resolver casos similares. Em linha com essa tendência, no
século XII, as cidades alemães mais importantes unem-se na liga Hanseática
para defender os seus interesses marítimos, com o qual com o tempo os levará
também a promulgar o seu próprio Código de Direito Marítimo. Similar é o
caminho que seguem as terras espanholas e como exemplo claro se encontra o
“Libro del Consulado” publicado em Barcelona no século XIV. Inglaterra publica
o Livro Negro do Almirantazgo em 1375, enquanto o Gallardete del Mar, nasce
em Ruan no século XVII.
Um pouco por toda a parte, a criação do Tribunal Marítimo ocorreu
devido à necessidade de julgamento dos acidentes marítimos. Num determinado
momento de reformulação política nos Estados, bem como dos investimentos
estrangeiros e da dinâmica do comércio internacional fomentado pela
industrialização e pela cultura liberalista, é natural que o comércio marítimo fosse
intensificado, visto que era o meio de transporte internacional viável nos anos
trinta, e que o número de acidentes dessa ordem também aumentasse
consideravelmente. Então surge a necessidade de um órgão competente para
julgar e averiguar os acidentes e casos da navegação, já que em muitos casos
se fazia uso da justiça comum, carente de conhecimento específico para análise
e julgamento das peculiaridades do transporte aquático.
Tribunal marítimo do Brasil
O episódio mais marcante para a criação do TM no Brasil foi o acidente
do navio alemão “Baden”5, em 24 de outubro de 1930, que se encontrava na Baía
de Guanabara carioca. O navio zarpava o porto do Rio de Janeiro, quando foi
avisado, por meio de tiros de pólvora, que não poderia fazê-lo. Ignorando a
5

O navio “Baden” encontrava-se atracado, todavia devido a revolução eclodida naquele
dia, ficou retido no porto, impedido de sair. O capitão ordenara então que se forçasse na
saída, a fim de deixar o país em convulsão política.
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mensagem, o comandante do navio “Baden” prosseguiu, sendo então atingido
por um tiro de canhão por ordem do comandante de artilharia.
O resultado desse episódio foi desastroso, com vinte e dois mortos e
cinquenta e cinco feridos. Além da repercussão nacional, o caso também teve o
seu reflexo no âmbito internacional visto que o navio era de nacionalidade alemã.
Como não havia nenhum órgão especializado para tratar e julgar o caso no Brasil,
foi levado a cabo apenas um inquérito administrativo. Não tendo um tribunal
competente nesta matéria, Alemanha passou a julgar o litígio no seu Tribunal
Marítimo, na Corte Marítima de Hamburgo.
Esse evento demonstrou a necessidade que se fazia sentir pela criação
de um órgão específico para aferição e julgamento de acidentes marítimos. Em
1931 foi elaborado um anteprojeto prevendo a criação de Tribunais Marítimos
Administrativos (TMA).
Todo o processo formal demonstra a influência judicial alemã na
instauração do órgão. Desde a pressão pelas autoridades germânicas após o
episódio com o navio Baden, até ao anteprojeto, cuja estrutura e organização
baseavam-se completamente no modelo do Tribunal alemão. Até mesmo a
primeira biblioteca do Tribunal continha jurisprudência alemã, considerada base
para o exercício das atividades. Esse período, portanto, retrata o esforço
brasileiro em adaptar o modelo alemão às necessidades brasileiras.
Sua jurisdição era exercida sobre toda a costa, mares interiores e vias
navegáveis, ainda que tivesse competência no que tange a acidentes de
embarcações brasileiras no estrangeiro.
No ano de 1945, com o advento do decreto-lei 7.676, houve uma
reorganização do TMA que passou a ser denominado apenas Tribunal Marítimo,
sem o termo "Administrativo", o que em nada alterou a sua atuação e atribuições.
O TM continua apresentando "jurisdição"6 em todo o território brasileiro,
definição dessa retomada da Convenção de 1982, a qual define essa extensão
da soberania do Estado costeiro indo além do território e águas interiores. Tratase de um órgão autónomo e auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao Comando
da Marinha, permanecendo como órgão que julga acidentes e fatos da
navegação marítima, fluvial e lacustre, bem como mantém o Registo da
Propriedade Marítima, de armadores de navios brasileiros, do Registo Especial
Brasileiro (REB) e dos ónus que incidem sobre as embarcações nacionais.

6

Por ser apenas um órgão auxiliar do Judiciário e suas decisões não serem coisa julgada
material, sujeitando ao reexame dos Tribunais, trata-se de jurisdição anómala.
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Tribunal marítimo da China
A República Popular da China é um caso de sucesso neste âmbito.
Mesmo com poucos anos desde a sua instalação e implementação, inícios do
ano 1984, a experiência nesta área é bastante rica, vasta e notória.
O Tribunal Marítimo de Xangai (TMX), estabelecido em 1984, tem
jurisdição sobre os casos marítimos de primeira instância nas suas áreas
jurisdicionais. Este Tribunal Marítimo lida com mais de sessenta tipos de casos
em quatro categorias, a maioria das quais diz respeito a disputas sobre contratos
de transporte marítimo ou em áreas costeiras, disputas por contrato de frete,
litígios de danos causados por colisões de navios, litígios de compensação por
lesões pessoais marítimas ou mortes. Outros tipos de casos tratados incluem as
seguintes disputas: do contrato de trabalho, da operação portuária, sobre a
indemnização por danos à área do mar causada pela poluição do navio, sobre o
arrendamento de contentores de transporte, etc. O Supremo Tribunal Popular de
Xangai tem jurisdição sobre os recursos contra os julgamentos e ordens do TMX.
Para mostrar o poder de intervenção do TM chinês, quisemos descrever
um caso de jurisprudência na china que se assemelha a alguns acontecidos em
Cabo Verde. A diferença reside no facto de que na China existe um órgão
especializado que julga os casos, enquanto em Cabo Verde os processos desta
natureza, arrastam-se por largos anos até caírem no esquecimento.
Depois de terem contactados algumas agências de notícias, ONGs e
mesmo a Organização Internacional do Trabalho, inconformados, cinco membros
da tripulação (três da Índia e dois de Bangladesh) de um navio petroleiro "Amba
Bhakti" de Bandeira Singapura, procurou a justiça no Tribunal Marítimo de Xangai
(TMX). Estes tripulantes não tinham sido pagos desde fevereiro e perderam os
contactos com o seu empregador - uma empresa de navegação, "Varun
Shipping" sediada na Índia. O navio encontrava-se no estaleiro da Ilha
Changxing, fora de Xangai. Em 27 de setembro de 2016, o TMX deteve o mesmo
navio quando se encontrava ancorado no Changching Island Wharf, depois de
ter sido instaurado um processo de pré-contencioso. A disputa incomum do
contrato de trabalho estrangeiro foi resolvida em quarenta dias. A tripulação de
navio estrangeiro ganhou a causa e a sentença proferida, foi de que o armador
teria que pagar aos trabalhadores os salários em atraso no valor de US $ 110.000
e US $ 5.000 em compensação pelos encargos do processo no Tribunal. Os
cinco homens receberam os seus salários.
Tribunal marítimo permanente das Canárias
A Lei dos portos de Estado e da marinha mercante de 1992 espanhol,
estabelece que a competência em matéria de assistência marítima (resgate,
salvamento e reboque no mar) é atribuída aos Tribunais Marítimos Permanentes.
Atualmente existem onze desses Tribunais em todo o território espanhol, sendo
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Las Palmas um deles com duas sedes (uma na ilha do mesmo nome e outra na
ilha de Santa Cruz de Tenerife).
O Ministério da Defesa nomeia um juiz marítimo competente para ouvir
o processo de assistência, na sua demarcação territorial. Se houver um acordo
o juiz procederá à sua execução caso contrário, trará a ação ao Tribunal Marítimo
Central, o órgão administrativo com sede em Madrid e subordinado ao Ministério
de Defesa, que emitirá a resolução correspondente. Eventualmente poderá ter
ainda um último objeto de contencioso, que é o recurso do Ministro da Defesa.
Quando se analisa o dossier “Prestige”7 verifica-se que não foi atribuída
a competência a nenhum dos Tribunais Marítimos Permanentes e nem ao
Tribunal Central de Madrid porque a lei de 1992, atribui competências a estas
entidades somente em matéria de assistência marítima. Tratando de um acidente
de navegação, a competência foi atribuída ao Tribunal da primeira instância, da
localidade de Corcubion. Os quatro arguidos (o capitão do navio, chefe de
máquinas e o 1º oficial e o ex-diretor geral da Marinha Mercante), foram acusados
de desobediência, crime de atentado contra o meio ambiente e espaços naturais
protegidos e de negligência grave pelo percurso errático seguido pelo navio
durante os seis dias em que foi vertendo mais de cinquenta e cinco mil toneladas
de fuel para as costas da Galiza e da França.
De referir que o Estado espanhol para tentar recuperar mais de
setecentos e cinquenta (750) milhões de euros gastos na descontaminação de
mil e seiscentos (1.600) quilómetros de costa, meteu uma ação judicial num
tribunal de Nova Iorque contra a empresa American Bureau of Shipping por ter
passado o certificado de navegabilidade ao navio “Prestige”, apesar de não
possuir as mínimas condições para o transporte duma carga letal de
hidrocarbonetos. A justiça norte-americana desatendeu o pedido do Estado
espanhol, considerando que não era competente para decidir sobre o caso.
Casos de Direito Marítimo em Cabo Verde
Abalroação petroleiro "Cipreia” versus ferry boat "Sal Rei"
Segundo informações da comunicação social, pouco passava da meianoite do dia 31 de outubro de 2013, quando o ferry boat "Sal Rei", ao aproximarse da barra do porto da Praia, foi abalroado pelo navio petroleiro "Cipreia" que
nesse preciso momento saía do mesmo porto, em viagem. O choque fez um
rombo no costado do lado estibordo do ferry, entrou água do mar para dentro do
navio, atingiu os motores auxiliares e principal, provocando paragem imediata do
motor propulsor e geradores. O navio perdeu a capacidade de governar e acabou
por ir encalhar na zona rasa do Ilhéu de Santa Maria.

7

O maior desastre ambiental sofrido na Galiza.
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O processo administrativo seguiu o seu curso normal com investigações
e inquéritos conduzidos pela Capitania de Sotavento, que tinha jurisdição sobre
o caso. Decorridos quatro anos, o que se conhece do acidente, são simplesmente
pressupostos, de que a falha de comunicação entre os dois navios
eventualmente teria sido crucial para provocar a abalroação.
Para um caso de Direito marítimo desta natureza, envolvendo dois
navios especiais (passageiros e petroleiro com carga de gasóleo a bordo) a
distância de cerca de mil (1000) metros da cidade capital, o mínimo de que se
esperava era que tivesse um outro tipo de tratamento para além do
administrativo. Note-se que o acidente poderia ter tido consequências
gravíssimas, se houvesse um incêndio no petroleiro seguido de explosões.
Cabo Verde, não tendo um Tribunal Competente na matéria que
encarregasse do assunto, viu - com a entrada no circuito da multi-nacional
Protection and Indemnity (P&I Club), do petroleiro "Cipreia" - o caso ganhar
outros contornos e acabou por seguir uma via diferente daquele que deveria ser.
Houve uma série de acordos entre a companhia armadora do petroleiro, o P&I
Club e a seguradora, onde os dois últimos acertaram em compensar ao armador
membro do clube, pelos danos e prejuízos sofridos pelo seu navio. P&I Club
entrou com a sua parte de indemnização, o armador por opção própria, declinou
da segunda parte da compensação que deveria receber da seguradora, com
receio de que assim, os futuros prémios de seguro fossem aumentar. Em relação
ao armador do ferry "Sal Rei", que não era membro de nenhum clube, nunca
mais se ouviu falar do desfecho do caso.
Acidente do ferry boat "Vicente"
No dia 8 de janeiro de 2015 verificou-se um trágico acidente marítimo
ao largo da ilha do Fogo. O ferry "Vicente" afundou-se a quatro milhas do Porto
de Vale dos Cavaleiros, com vinte e seis (26) pessoas a bordo, entre membros
da tripulação e passageiros. Apesar dos esforços por parte das autoridades no
resgate, quinze (15) pessoas acabaram por perder a vida no referido acidente.
Este afundamento é considerado um dos mais trágicos verificados nos mares de
Cabo Verde8 e o sétimo acidente ocorrido com barcos do tipo do navio "Vicente"
nas águas do arquipélago.
Os relatórios de duas inspeções independentes, sob a tutela da Agência
Marítima Portuária (AMP), conduzidos por técnicos cabo-verdianos e peritos
portugueses, apontam negligência grosseira do comandante do navio,
declaração errada da quantidade de carga e passageiros que estavam no navio
como causas do afundamento do ferry “Vicente”. A falha das autoridades que

8

De acordo com o serviço nacional da proteção civil cabo-verdiana.
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respondem pela inspeção dos navios, antes de saída dos portos, seria outra
causa do trágico acidente.
Foi criada uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Segurança
Marítima para esclarecer as causas do acidente. O relatório apontou a
sobrecarga do navio, mau tempo, deficiência na gestão do tráfego e erro do
comandante, como as principais causas do acidente do navio Vicente.
Entretanto, segundo o partido da oposição, foi um relatório “possível” tendo em
conta que se estava a trabalhar com duas bancadas, com visões e apreciações
diferentes. Por isso mesmo, adiantou que alguns aspetos importantes, ficaram
de fora, porque nas divergências optou-se pela votação, tendo vincado a posição
da maioria do partido da situação.
Conhecidos os resultados da comissão parlamentar de inquérito ao
naufrágio do navio “Vicente”, os familiares das vítimas anunciaram que iriam
avançar com uma ação judicial contra o Estado. A ministra das infraestruturas e
economia marítima demitiu-se, alegando motivos pessoais. A Procuradoria-geral
da República arquivou o processo sobre o naufrágio do navio “Vicente”. Os
trâmites da instrução verificaram a existência de indícios suficientes da prática,
em autoria material singular, de catorze crimes de homicídios negligente pelo
comandante do navio. Entretanto a responsabilidade criminal extinguiu-se com o
seu falecimento. “A responsabilidade civil extracontratual pelo risco não se
extingue com morte do comandante, podendo os representantes legais das
vítimas accioná-los judicialmente, respondendo os bens que houver deixado e
solidariamente o armador.”9
Justificativa de um Tribunal Marítimo em Cabo Verde
Os dois acidentes em mares de Cabo Verde, abordados neste trabalho,
são os que apresentam mais elementos de consulta e permitem fazer uma
análise profunda e melhor dos acontecimentos. Os outros acidentes marítimos,
que também ficaram somente nos meandros dos processos administrativos,
teriam grande interesse no âmbito do DM. Quem sabe quantos acidentes em
Cabo Verde, poderiam ter sido evitados se houvesse uma prática de julgamento
e os culpados fossem devidamente responsabilizados10?
A necessidade de julgar, também se faz sentir quando se analisa a
situação contratual ou laboral dos marítimos cabo-verdianos. Mais de um terço
dos marítimos cabo-verdianos sentiu-se injustiçado ou lesado dos seus direitos,
sem estímulo nenhum para recorrer. Realmente que hipóteses de sucesso pode
9

Refere a informação publicada no site de procuradoria-geral da República.
Como são os casos dos navios: Zé Ginja, Monte Ventoso, Dina, Djavan, Bubista, Djenny,
Mar Lima,
Santa Cruz, Morabeza, Tereza, Mar Novo, Golfinho, Lukoran III, Terry Tres, Musteru, entre
outros.
10
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ter um marítimo nos recursos, quando o Direito que vai ser aplicado é
completamente desfasado da especialidade e inadequado ao conceito de
navegação. Na verdade, é uma grande aberração. Ainda nos dias de hoje, se
constata a aplicação do Código Laboral ou do Código Civil no ordenamento
jurídico cabo-verdiano para resolver os litígios dos trabalhadores marítimos caboverdianos, quando estas fontes de Direito comum, devem ter um caráter
subsidiário em relação às do Direito marítimo. O pessoal do mar representa uma
classe tão especial a ponto de ter, no ordenamento marítimo cabo-verdiano, um
estatuto jurídico próprio - o Código Marítimo de Cabo Verde (CMCV). Mesmo
assim, porque Cabo Verde assinou uma serie de Convenções internacionais, a
aplicação do seu código marítimo é também de forma subsidiária, já que na
normativa cabo-verdiana, a hierarquia das fontes de Direito marítimo, estabelece
que a dispositiva do CMCV é de aplicação subsidiária em relação às matérias
reguladas nas convenções internacionais vigentes em Cabo Verde. O que
significa dizer que, para os marítimos em primeiro lugar prevalecem as leis da
Constituição da República, seguidas das Convenções internacionais marítimas
de que Cabo Verde seja parte assinante, CMCV, usos da navegação, princípios
do direito marítimo e só depois é que virão os princípios da legislação comercial,
civil, laboral, administrativa ou processual, conforme a natureza da matéria a
regular.11
De facto, é um grande erro aplicar o Código Laboral como fonte de
Direito para resolver um litígio marítimo quando se tem toda a normativa
contemplada no Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) de que Cabo
Verde é parte assinante.12 A Convenção entrou em vigor para Cabo Verde em 6
de outubro de 2016, ou seja um ano após sua ratificação.
Por último seria também muito interessante o Estado mais pequeno da
CEDEAO ser o palco das disputas dos acidentes e casos de navegação ocorridos
no espaço marítimo da CEDEAO. Pela sua maturidade política, pelo elevado grau
de Estado de direito democrático, Cabo Verde teria muitas hipóteses de levar
uma proposta desta natureza na bagagem de negociação quando se aproxima a
altura em que Cabo Verde, ao abrigo do regime de rotatividade deverá assumir
o cargo da presidência da CEDEAO.
Conclusão
Cabo Verde é uma nação que, geograficamente, depende em grande
medida do mar. A atividade marítima é uma componente essencial da economia
11

Artigo 6º, Capítulo II, Título I, livro I do Código Marítimo de Cabo Verde.
A Convenção do Trabalho Marítimo da OIT, conhecida pelo acrónimo MLC 2006, entrou
em vigor a 20 de agosto de 2013 e constitui uma nova “carta dos direitos”, garantindo a
proteção dos cerca de 1,5 milhões de trabalhadores marítimos em todo o mundo, bem
como condições equitativas para os armadores.
12
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nacional. Pelo mar se realizam quase todas as importações e exportações de
que o país necessita. Também pelo mar se verificam o abastecimento e as trocas
comerciais entre as ilhas. A localização estratégica, as condições naturais de
abrigo e a qualidade da prestação do serviço do bunkering13, tem triplicado nos
últimos dois anos o número de navios que escala o porto de Porto Grande da ilha
S.Vicente, para abastecimento de combustível. Os navios conseguem seguir os
seus itinerários sem grandes desvios das suas rotas, o que é uma grande maisvalia para a dinâmica do shipping.
Quando o transporte marítimo internacional associa-se ao de inter-ilhas
e se conjuga com o bunkering atinge-se uma quantidade bastante considerável
de navios que navega pelos mares de Cabo Verde. Quanto mais tráfego de
navios nos mares de Cabo Verde, maiores são as probabilidades de incidentes,
acidentes, litígios e conflitos marítimos.
O caso do navio “Vicente” foi fortemente politizado com interpretações
e visões diferentes, de acordo com cada partido político. A solução encontrada
foi de caráter administrativa e política, deixando muitas mágoas, sofrimento e
sequelas nos familiares das vítimas. Foi oportuno atribuir a responsabilidade pelo
acidente ao comandante do navio, falecido na tragédia. De qualquer modo ele
não poderia defender-se e nenhuma voz se levantou para reivindicar um dos
princípios básico do Direito: o ónus da prova pertence a quem acusa. A
responsabilidade fundamenta-se na culpa e não basta atribuir a culpa ao arguido,
mas sim provar que o arguido é culpado.
O dossier da abalroação “Cipreia” versus “Sal Rei”, tal como outros
acidentes marítimos em Cabo Verde, ficou arquivado sem contudo, ter terminado
os trâmites normais dos casos desta natureza. Muitas questões ficaram por
esclarecer, entre as quais se não houve negligência humana ou ato de má-fé por
parte de um dos navios. De acordo com especialistas na matéria, um julgamento
permitiria clarificar muitas dúvidas no caso, fazer justiça, punir os culpados,
ressarcir aos prejudicados e ao mesmo tempo providenciar medidas cautelares
para evitar acidentes do tipo no ordenamento marítimo cabo-verdiano. É
fundamental impor a ordem e disciplina onde situações de risco continuam a
acontecer com alguma frequência.
Ao Estado ribeirinho, onde aconteça um acidente ou facto de navegação
no seu espaço marítimo, normalmente a normativa interna, atribui-lhe a jurisdição
sobre a ocorrência, caso contrário poderia colocar em causa a sua soberania
como país independente. O Tribunal que se vai ocupar do caso, acreditamos que
vai envidar todos os esforços para fazer justiça. A grande questão que se coloca
é a competência necessária que o conceito de navegação carrega consigo.

13

Prestação de serviço de fornecimento de combustíveis aos navios estrangeiros.
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A digressão acima prestigia o órgão que tão relevantes serviços presta
noutras latitudes aos atores que militam na área da navegação. A história inspira
o futuro, os países que criaram os seus TM assim o fundamentaram. Cabo Verde
não é exceção, embora haja um momento para tudo, pensamos que, com este
trabalho estaremos a dar o pontapé de saída para serem criadas os alicerces
desta visão.
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Resumo
Os estudos do Direito Portuário, de que ora se apresenta no presente trabalho,
são fruto, no essencial, do resultado da investigação, com vista a compreender
a realidade atual e os propósitos do legislador ao criar as principais leis do
sistema portuário, principalmente a primeira Lei dos Portos em Cabo Verde que
deu origem às Bases da Concessão dos Portos de Cabo Verde, bem como as
Bases Gerais das Subconcessões. Pois, o subsector dos portos tem vindo a ser
objecto, no plano internacional e em Cabo Verde, de adopção de princípios e
objectivos de privatização das actividades portuárias e de liberalização do
funcionamento dos mercados portuários, em paralelo com a manutenção de
obrigações de serviço público na gestão das atividades portuárias e a perspetiva
de o Estado assegurar alguma responsabilidade no investimento em
infraestruturas essenciais, assumindo formas diferenciadas de governação e a
consolidação de regras de regulação, designadamente da concorrência nos
mercados de interesse geral e de acompanhamento e controlo sobre as
concessões e as Subconcessões. Cerca de 6 anos de experiência vivida durante
o processo de reformas portuárias em Cabo Verde e emissão de pareceres,
importa fazer um breve balanço geral sobre os objetivos definidos, os caminhos
percorridos e os resultados alcançados, entre a realidade atual e a legislação
vigente, com o foco nas subconcessões.
Palavras-chave: concessionária geral, subconcessões, privatização, contrato de
concessão geral, entidade reguladora, Agência Marítima Portuária.
Abstract
The study of port legislation presented in this paper, is the result of the
investigation carried out in order to understand the current reality and the
legislator's intentions in creating the main laws of the port system, especially the
first Cape Verde Port Act, which has given rise to the Cape Verde Ports
Concession Bases, as well as Sub-concession General Bases. The port subsector, internationally and in Cape Verde, has been the object of adoption of
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principles and objectives for the privatization of port activities and for liberalization
of port markets operation. Simultaneously, there is necessity to maintain public
service obligations in the management of port activities and the State should
assume some responsibility for investing in essential infrastructures,
differentiating forms of governance and consolidation of regulatory rules, namely
regarding competition in markets of general interest and monitoring and
controlling concessions and sub-concessions. After six year of experience in port
reform process in Cape Verde, it is important to make a brief general review of
the objectives defined, the processes completed and the results achieved with
regard to the current reality of legislation focusing on sub-concessions.
Keywords: general concessionaire, sub-concessions, privatization, general
concession agreement, regulatory entity, Maritime Port Agency.
Introdução
O presente trabalho de cariz académico e prático tem por finalidade
contextualizar de forma sistemática e comentar de forma sucinta e coordenada o
surgimento das primeiras concessões portuárias em Cabo Verde e a celebração
dos primeiros contratos de subconcessão de bens e serviços públicos portuários
entre a ENAPOR na qualidade de Concessionária-Geral dos portos de C.V. e os
operadores privados, dentro do quadro legal pré-definido.
Procuraremos apresentar alguns resultados práticos do exame, estudo
e a aplicação do Decreto-Lei n.º 31/2015, de 18 de maio, que aprovou o novo
regime jurídico para as Bases da Concessão dos Portos de Cabo Verde, bem
como as bases gerais das subconcessões, à frente identificadas com as siglas
(BCPCV e as BGS)1, realizados até a data de hoje, os principais
questionamentos do dia-a-dia feitos pela comunidade marítima e portuária, as
lacunas do sistema legislativo por colmatar e as possíveis vias de solução
imediata, eficaz, de curto prazo, a apontar.
Em concreto, faremos uma breve abordagem às principais fontes e ao
âmbito de aplicação do direito portuário, a utilização da Lei dos Portos (as citadas
BCPCV e as BGS), as perspetivas do ordenamento administrativo geral e
marítimo-portuário e as principais competências e atribuições da AMP, enquanto
entidade reguladora económica do subsetor portuário.

1

Ver Decreto-Lei n.º 31/2015, de 18 de maio, que aprovou o novo regime jurídico para as
Bases da Concessão dos Portos de Cabo Verde, que vieram redefinir o quadro jurídico
geral da concessão dos Portos, bem como as bases gerais das subconcessões de gestão,
exploração, e operação portuária e serviços portuários, abreviadamente representadas
com as siglas (BCPCV e as BGS).
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Convém recordarmos que no plano legislativo, a República de Cabo
Verde manteve depois da independência, por algum tempo, parte da legislação
portuguesa colonial em vigor no seu território, máxime e em grande medida, foi
o caso da legislação marítima e portuária.
Mas ainda que com modificações, o essencial da legislação marítimaportuária do tempo colonial continuou a vigorar, o que só por si pode ser pensado
como curioso contra senso, sobretudo por se tratar de matéria de Direito Público.
A título de exemplo cita-se a Portaria nº 80/84 de 22 de dezembro2 que
aprovou o regulamento de pessoal de trafego e estiva nos portos de Cabo Verde
e ainda continua em vigor apesar de estar em vias de ser revista e revogada
brevemente.
Todavia, é também evidente que elaborar um Código Marítimo ou um
conjunto de legislação portuária completamente consentâneos com o novo país
independente a partir de julho de 1975, em áreas tão delicadas como a marítima
e portuária não é tarefa fácil.
Temos plena consciência de que tanto o Código Marítimo 3 como a
legislação portuária de Cabo Verde há de por força refletir os valores
fundamentais da sociedade em geral e dos stakeholders em especial a que vai
aplicar-se, além das reais possibilidades socioeconómicas. Pois, tratando-se de
uma democracia, esses valores hão de ser os que suscitam consenso entre a
maioria dos deputados nacionais. E preparar um conjunto de propostas de leis
parlamentares ou projetos de leis do governo sobre a reforma da legislação do
sector marítimo-portuário foi e continua a ser ainda nos dias de hoje, por isso
mesmo, uma tarefa e um desafio consideráveis.
Além da especificidade técnica que os diplomas deste tipo envolvem, os
seus autores necessitaram de uma particular sensibilidade aos valores
constitucionais de Cabo Verde e da realidade internacional, de modo a evitar
revisões feitas à pressa e leis pouco duradouras. Com efeito, ainda que o tempo
dos grandes Códigos imutáveis já tenha porventura passado, o sentido mesmo
da codificação há de significar, sobretudo em zonas tão simbolicamente
sensíveis como as do Direito Portuário e Marítimo, uma razoável estabilidade nos
valores defendidos.
Foi assim que em 2010 foi publicada a primeira Lei dos Portos de Cabo
Verde, operando-se uma importante reforma da legislação do sector marítimo e
portuário, sendo um dos objetivos destes diplomas a transformação do modelo
de gestão dos portos pela Empresa Nacional de Administração dos Portos, SA
(ENAPOR) num modelo de Landlord Port com os privados a desenvolver em
2
3

Ver Portaria nº 80/84 de 22 de dezembro.
Ver Código Marítimo de Cabo Verde (Decerto Legislativo n.º 14/2010, de 15/11).
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primeira linha as atividades de operação e serviços portuários. (Rocha 2005,
Laguna 2006, Cuétara Martinez et al.)
A ENAPOR viria a ser designada Concessionária Geral dos portos de
Cabo Verde através do Decreto-Lei n.º 46/2013 de 14 de novembro, que tem por
objeto a administração, gestão e exploração dos portos integrados na referida
concessão. Concessão geral que por sua vez deu azo à celebração dos
respetivos contratos de subconcessão, em articulação com as normas previstas
na nova Lei dos Portos de Cabo Verde, que estabelece o regime jurídico dos
portos, das zonas portuárias e terminais, regula a forma de acesso e o exercício
da atividade económicas nos portos e operações portuárias, giza o quadro
institucional de intervenção pública e da atuação dos operadores privados.
Com efeito, neste contexto, urge encontrar as formas mais eficientes de
preparação e implementação das reformas previstas na Estratégia de
Crescimento e de Redução da Pobreza delineada de 2012 a 2016, de forma a
garantir a sustentabilidade do sector, salvaguardar as necessidades de serviço
público (Caetano 1980, pp. 1099 e ss) e a clarificar as atribuições e competências
dos vários agentes públicos do sector com o propósito de alcançar um sistema
marítimo-portuário ágil e eficaz. E bem assim o reforço da capacidade a todos os
níveis da regulação económica do sector, nomeadamente com a criação da AMP
em dezembro de 2013, através do Decreto-lei n.º 49/20134 e da anunciada mas
não concretizada criação de uma Autoridade da Concorrência do sector.
Sublinha-se a importância da visão do novo governo no seu Programa
para a legislatura, em criar uma Zona Económica Especial Marítima (ZEEM) 5 de
modo a poder afirmar-se como um hub logístico no Atlântico - um terminal de
transhipment de contentores, a partir de São Vicente.

4

Ver Decreto-lei n.º 49/2013, de 2013 dezembro, que criou a entidade reguladora AMP.
Ver o Programa do Governo, de 2016-2021 (pp. 99 e ss) onde se desenvolve este
conceito, referindo-se à necessidade de integração económica de Cabo Verde em África,
dotado de uma política verdadeiramente voltada para o continente africano, começando
pela nossa região ocidental, mais concretamente com o Senegal, com foco no
desenvolvimento nacional. Para tal, estamos na presença de uma autêntica empreitada,
que é urgente reformar os sistemas logísticos e portuários, privatizar a gestão dos portos,
privatizar as operações portuárias, implementar uma boa parceria entre os armadores e a
AMP, favorecer o transbordo, incentivar a complementaridade entre os portos e a sua
competitividade, reduzir as taxas para os exportadores, criar uma nova lei sobre o trabalho
portuário, aumentar a capacidade do sistema portuário, a competitividade dos portos, a
capacidade logística nos portos, reduzir os custos e tempo das operações, reduzir o tempo
de permanência das mercadorias nos armazéns, simplificar a estrutura tarifária, modernizar
os equipamentos e as infraestruturas portuárias, nomeadamente com a instalação de
rampas Ro-Ro, para um serviço de qualidade, o sucesso da estratégia para o setor
marítimo-portuário e no interesse geral dos cabo-verdianos.
5
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A regulamentação das concessões e das subconcessões em Cabo Verde
Por um lado, é fácil identificar o objeto das BCPCV consagrado na sua
Base I que se prende com a matéria da administração, gestão e exploração dos
Portos integrados no contrato de concessão geral6 outorgado pelo Estado e a
ENAPOR,S.A. em janeiro de 2016, sendo-lhe acometida a exclusividade na
responsabilidade pelo desenvolvimento portuário em Cabo Verde.
Por outro lado, constitui tarefa hermenêutica mais complexa, aturada e
casuística identificar à partida e de imediato todos os casos passíveis de serem
subsumidos no âmbito da concessão, mais precisamente na Base II, uma vez
que o legislador além de apresentar uma lista meramente exemplificativa, teve o
cuidado de alertar o intérprete e aplicador da lei para o fato de a Concessionária
Geral, ENAPOR,S.A., estar proibida de desenvolver quaisquer outras atividades,
ou prestar serviços que não constituam Atividades e Serviços Portuários e
Atividades Comercias, sem a autorização prévia escrita do Governo,
representante do Concedente Estado.
Outra questão pertinente a que urge entender relativamente à lei
aplicável, é que o Contrato de Concessão Geral celebrado entre o Governo e a
ENAPOR rege-se pelo seu clausulado e pelos respetivos anexos, embora com
prevalência daquele sobre estes. E acontece que o anexo oitavo que
corresponde aos estatutos da concessionária só foram aprovados no passado
dia 17 de Agosto do ano em curso, como se pode comprovar através da respetiva
ata da assembleia geral da empresa, devendo ainda ser registados na
Conservatória dos Registos Cíveis e por ela mandados publicar no boletim oficial
para poder produzir efeitos erga omes. Ademais, urge compreender que tanto o
Contrato de Concessão Geral como os respetivos 15 anexos regem-se e estão
sujeitos às normativas das Bases, pela lei cabo-verdiana em geral e os princípios
do Direito Marítimo e do Direito Administrativo.
Outra questão importante em tela merecedora da nossa análise atenta
tem a ver com a representação futura do Estado nas concessões já celebradas
preteritamente pelo Governo anterior e que por determinação expressa e
inequívoca das BCPCV foi transmitida à Concessionária Geral, ENAPOR,S.A.,
toda a posição contratual do Estado de Cabo Verde que ela possuía nos
contratos de concessão outorgados diretamente por este e algumas empresas
de direito privado, que passaram a gerir e explorar a atividade logística e
portuária, no seio das Zonas de Jurisdição Portuária. Matéria intrinsecamente
ligada à necessidade de delimitação tempestiva das zonas de jurisdição
6

Resolução n.º 42/2014, de 2 de junho, que aprova a minuta do contrato e concessão geral
dos portos a ser celebrado entre o Estado de Cabo Verde e a ENAPOR – Empresa Nacional
de Administração dos Portos, S.A.
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portuária, ou seja da definição e o estabelecimento dos portos e respetivas
zonas, assim como os terminais e as áreas de uso público e privadas localizadas
fora dos portos e correlativas zonas portuárias, antes da celebração dos
principais contratos de subconcessão, em vias de ser aprovada por DecretoRegulamentar.
Tratando-se de um relevante serviço de interesse público a ser prestado
nas zonas de jurisdição portuárias, deverá ser prestado a todos os utentes e
operadores dos portos, de forma regular, contínua, eficiente, em condições
equitativas no tange à qualidade, segurança, oportunidade e preço, quer pela
Concessionária Geral, quer pelas futuras subconcessionárias.
A propósito do conteúdo deste Contrato de Concessão, já existem vozes
críticas que admitem a necessidade de um exame detalhado do mesmo, com
vista à sua revisão e alinhamento com as orientações do Governo empossado
em abril de 2016.
Bastante atual e por equacionar o mais breve possível, é a questão da
necessidade de Regulamentação económica pela AMP ou pelo Governo,
urgentemente: i) - do acesso às atividades marítimas-portuárias; ii) - a atividade
económica do setor e iii) - a emissão de pareceres, positivos in casu, sobre os
contratos de concessão e subconcessão de administração, operações e serviços
portuários, além dos cadernos de encargos, dos programas de procedimento,
entre outras matérias.
Com efeito, esses instrumentos legais ainda não foram criados apesar
de o Decreto-Lei n.º 49/2013, de 4 de dezembro ter previsto a sua feitura, de
modo a completar o quadro legal na matéria. Assim sendo compreende-se que
a Concessionária Geral e as sociedades privadas interessadas poderão estar a
debater-se com sinais de um eventual problema burocrático urgente por resolver,
possíveis vítimas desta omissão legislativa e regulamentar quando é evidente
que existem situações práticas especiais por solucionar e relações económicas
por fechar em prazos que não se compadecem com os prazos gerais estipulados
na legislação administrativa existente e o nível de crescimento económico
sustentável desejável e de desemprego nacional.
Análise histórica da legislação reguladora das relações jurídicas de
abertura às subconcessões
Reportando-nos à análise gradual e faseada do histórico legislativo
aplicável às situações e a realidade das relações jurídicas com a finalidade de
abertura das subconcessões aos operadores privados e com outros objetivos
socioeconómicos, devemos acrescentar o seguinte:
É verdade que o legislador em 14/11/2013, estabeleceu formalmente as
Bases (BCPCV e as BGS), por imperativo do disposto no n.º 1, do Decreto-lei n.º
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46/2013, de 14 de novembro. Diploma legal esse que estabelece ainda que " são
transmitidas para a ENAPOR as posições contratuais do Estado de Cabo Verde
nos Contratos de Concessão entre este e quaisquer terceiros, existentes nas
Zonas de Jurisdição Portuária (ZJP), integradas na Concessão Geral, (como é o
caso da Plataforma de Frio do Mindelo em que é Concessionária específica a
ATUNLO, o Complexo de Pesca da Cova de Inglesa em que é Concessionária a
FRESCOMAR e a Fábrica de Gelo do Porto Novo, em que é Concessionária a
Monte Carlo, Ldª, uma vez que o Contrato de Concessão na Zona 24, na Ilha do
Sal, ainda não foi celebrado entre as partes), Lei essa que alterou o objeto e a
legislação aplicável nos Estatutos da ENAPOR aprovados em 4 de junho, através
do Decreto Regulamentar n.º 4/2001.
O aludido Decreto-lei que estabelece as BGCPCV e SCV, na sua Base
V estabelecia que "os meios referidos nos números anteriores da citada Base V,
integram o domínio público do Estado, devendo observar-se quanto à sua
alienação e oneração o respetivo regime" (sic!).
Todavia, o legislador através do D. Lei n.º 24/2014, de 2 de abril, no
âmbito das reformas do setor marítimo portuário, veio alterar algumas leis,
nomeadamente as Bases (BCPCV e as BGS), revogando expressamente o
disposto no n.º 4, da Base V e de modo a esclarecer que os bens e equipamentos
próprios da ENAPOR,S.A. não integram o domínio público do Estado.
Entretanto através do D. Lei n.º 31/2015, de 18 de maio, no seu art.º 9.º,
o legislador revogou expressamente o Decreto-lei n.º 46/2013, de 14 de
novembro (que aprovou inicialmente o modelo das Bases - (BCPCV e as BGS)
em 2013, e bem assim com a citada alteração introduzida pelo D. Lei n.º 24/2014,
de 2 de abril), com o objetivo de densificar e clarificar o modelo a adotar para o
futuro, principalmente padronizando e enquadrando as vindouras
Subconcessões;
Procurando o legislador no âmbito das Novas Bases da Concessão
Geral, criar um Novo Modelo, um Novo Paradigma de atuação da Concessionária
Geral, máxime apostado na melhoria da qualidade dos serviços, na capacidade
e segurança dos portos. Assim, passam a fazer parte deste Diploma legal de
2015, as Novas Bases da Concessão Geral, o quadro de intervenção da
Concessionária Geral com os seus direitos, deveres, responsabilidades
advenientes do regime de penalidades por eventual incumprimento das
obrigações emergentes do Contrato de Concessão e riscos (comercial, de
tráfego e o risco inerente à exploração do serviço), balizados por parâmetros
sectoriais típicos de serviços públicos.
Finalmente, recorda-se que "o Contrato de Concessão Geral rege-se
pelo seu Clausulado e pelos respetivos Anexos", celebrado entre o Estado de
C.V. e a ENAPOR em 18 de janeiro de 2016 e os respetivos Anexos rubricados
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e carimbados nos termos legais; Faltando, na prática e nos termos legais, apenas
entregar o Anexo 8, que corresponde precisamente ao Novo Estatuto da
ENAPOR,S.A., o de Concessionária Geral dos portos de C.V., na Conservatória
dos Registos Cíveis de São Vicente, por imperatividade da lei vigente, para efeito
de aprovação e ordenação da sua publicação no Boletim Oficial, sendo esta a
Ilha-cidade do local da sede da empresa;
Ante o atrás exposto urge completar e concluir desse modo, o mais
breve quanto possível, o correlativo processo contratual, como passo
imprescindível para a celebração dos Contratos de Subconcessão entre a
ENAPOR e os futuros investidores, nos termos consagrados na Base XLIX, das
Novas Bases Gerais da Concessão Geral dos portos de C.V., aprovadas pelo D.
Lei n.º 31/2015, de 18 de maio.
Lacunas e vias legais e regulamentares de as colmatar
Em abono da verdade, além da necessidade de regulamentação na
vertente económica atrás constatada, é defensável a posição de que é
imprescindível a criação urgente de uma normativa especial que vise colmatar
algum vazio, elaborando regras especiais que venham a colmatar certas lacunas,
passíveis de estipular prazos mais curtos, procedimentos e processos
administrativos especiais mais simples, céleres, práticos e eficazes.
Pois não temos dúvida nenhuma de que este novo Governo deve dar
continuidade ao processo legislativo iniciado com o Decreto-Legislativo n.º 2/95,
de 20/6 e na senda do disposto no Decreto-Legislativo n.º 18/97, de 10 de
Novembro, em que ele pretende modernizar gradativamente e clarificar as
principais normas e princípios sobre as atividades administrativas, os
procedimentos e a organização Administrativa ainda hoje dispersos, até que seja
possível a sua compilação num Código Administrativo cabo-verdiano;
Porquanto torna-se necessário complementar e completar o mais
urgente possível o quadro legislativo em vigor, criando a correlativa normativa
procedimental, uma vez que a legislação substantiva, especial, já existe e está
consagrada no D.L. n.º 49/2013, de 4 de dezembro, que criou a Agência Marítima
e Portuária (AMP).
Ora, devemos ter em conta a necessidade atual e urgente de
Regulamentação Normativa Especial do disposto no D.L. n.º 49/2013, de 4 de
dezembro, mais precisamente o preceituado nas alíneas a) a f), do art.º 10.º,
principalmente em relação à feitura de regras adjetivas que disciplinem a
simplificação desses procedimentos especiais, de modo a proceder também à
fixação de prazos mais curtos do que os previstos na citada legislação
administrativa geral. Além da necessidade de garantir aos titulares de
subconcessões e licenças de operação ou de outros contratos a existência de
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condições que lhes permitam cumprir as obrigações decorrentes de tais
subconcessões de administração, operação e serviços portuários.
Considerando que a AMP, entidade a quem foi atribuída a competência
na matéria de regulação económica, tem sido totalmente omissa, quer na
vertente regulamentação em geral quer na vertente especial adjetiva. Daí sermos
de opinião que o Governo pode e deve avocar imediatamente a competência
nesta matéria procedimental administrativa portuária-marítima e apresentar
formalmente uma proposta de lei, com a colaboração efetiva de outras entidades
interessadas na matéria, de modo a poder complementar e constituir o quadro
legislativo subsidiário in casu.
Conclusão
Com o presente trabalho pretende-se priorizar e cingir de momento o
nosso exame e estudo às matérias consideradas mais relevantes nesta fase de
preparação para a outorga dos primeiros Contratos de Subconcessão após a
aprovação dos novos Estatutos da ENAPOR,S.A. no dia 17 de agosto do corrente
ano, ainda por publicar.
Fazer uma avaliação sobre os aspetos essenciais das reformas
portuárias, mais precisamente identificando algumas falhas e lacunas por
colmatar entre o direito legislado e a realidade cabo-verdiana, propor algumas
breves soluções práticas, delimitando as responsabilidades legislativas e
regulamentares entre o Governo, a Reguladora e a Concessionária, atribuindo
maior autonomia administrativa e financeira à AMP, reforçando o incentivo da
concessão da administração portuária à iniciativa privada, tendo como foco
questionar e perspetivar os tópicos essenciais relativos às concessões existentes
e as subconcessões de um serviço público portuário, em matéria de gestão,
exploração e operação portuária, a ser outorgadas entre a Concessionária Geral,
ENAPOR,S.A. e as subconcessionárias, nos seus diferentes planos de aplicação
legal e regulamentar, permitindo estabelecer os caminhos mais céleres, simples
e eficazes para o desenvolvimento das concessões e das subconcessões nos
portos cabo-verdianos.
Com efeito, constata-se que, nos últimos anos, o país mobilizou
avultados recursos financeiros que foram canalizados para a modernização do
quadro legal, das instituições marítimo-portuárias e bem assim das
infraestruturas portuárias ao mesmo tempo que lançou as bases para o processo
de reforma do sector na perspetiva de modernização da logística e aumento da
competitividade, ciente da necessidade de perder o monopólio da gestão pública
para os privados, uma vez que as infraestruturas continuam sendo propriedade
do Estado. Os sucessivos Governos souberam ler as sensibilidades e as reais
possibilidades económica e financeiras do mercado portuário cabo-verdiano e a
necessidade do País continuaram e abriram-se de forma mais intensa e num
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ritmo mais acelerado para o processo progressivo de liberalização e privatização
das atividades económicas a ele associadas, transferindo para a gestão privada
importantes sectores económicos, ainda que continuasse a ser reservado ao
sector público um significativo papel de coordenação e integração de atividades,
assegurando o Estado alguma responsabilidade no investimento em
infraestruturas essenciais e de regulação sobre os segmentos objeto de
privatização.
Opta-se por não enveredar pela área da análise do incumprimento das
partes, matérias previstas nos Contratos de Concessão celebrados diretamente
pelo Estado ou com a representação casuística da ENAPOR, como é o caso do
contrato outorgado com a ATUNLO, o Complexo de Pesca da Cova de Inglesa,
entre outros, mas sim pela priorização e foco na fase de arranque para as
primeiras subconcessões e as expetativas são de sucesso para todos os
interessados, numa perspetiva de win-win, ENAPOR e os futuros parceiros
comerciais portuários fortes interessados (Cf. Programa do Governo).
Conceptualmente sabe-se que a concessão de bens e serviços públicos
consiste na busca da harmonização de interesses díspares entre um ente público
concedente e um prestador privado. Os interesses do poder concedente,
representando a sociedade, referem-se à necessidade de um fornecimento de
determinado serviço público com qualidade adequada e tarifas, taxas e preços
módicos, disponibilizado a determinada parcela da população, ou a toda ela,
idealmente. No outro polo, os interesses do empreendedor privado, que prestará
estes serviços e buscará maximizar seus ganhos. Visando regular este equilíbrio
de forças, o legislador cabo-verdiano fornece, dentro de um consenso social
viável ao tempo presente, instrumentos regulatórios de viabilização destas
relações. A licitação7 para esta concessão é a etapa onde são definidas as
condicionantes gerais para que aqueles eventuais interesses conflituantes sejam
harmonizados da melhor forma, de modo a se obter a proposta mais vantajosa
para a Concessionária, considerando os interesses do privado e a justa
remuneração do prestador dos serviços.
Ante estas ponderações gerais, percebe-se de pronto a importância que
a definição plena do objeto da concessão passa a ter, visto que é esta definição
que permitirá estabelecer todas as regras e condições da contratação, ao longo
do largo período de 50 anos da concessão. Ciente de que os sucessivos
Governos souberam ler as sensibilidades e as reais possibilidades económica e
financeiras do mercado portuário cabo-verdiano e a necessidades do País
continuar e abrir-se de forma mais intensa e num ritmo mais acelerado para o
processo progressivo de liberalização e privatização das atividades económicas
7

Cf. Código de Contratação Pública vigente em Cabo Verde de 15/10/2016 (Lei n.º
88/VIII/2015 de 14 de abril).
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a ele associadas, transferindo para a gestão privada importantes sectores
económicos, ainda que continuasse a ser reservado ao sector público um
significativo papel de coordenação e integração de atividades, assegurando o
Estado alguma responsabilidade no investimento em infraestruturas essenciais
e de regulação sobre os segmentos objeto de privatização.
Referências Bibliográficas
Caetano, M. 1980, Manual do Direito Administrativo, vol. II, Coimbra: Almedina.
Cardoso, U. S. 2013, Estratégia para o desenvolvimento do setor portuário em
Cabo Verde com base nas tendências internacionais”, Lisboa: ISCTE
Business School, Instituto Universitário de Lisboa.
Cordeiro, A. M. 2007, Contratos públicos: Subsídios para a dogmática
administrativa, como exemplo do princípio do equilíbrio financeiro,
Cadernos o Direito, n.º 2, s/p.
Correia, J.M.S 1987 [2003], Legalidade e autonomia contratual nos contratos
administrativos, Coimbra: Almedina.
Fonseca, I. C. M. 2009, Processo Temporalmente Justo e Urgência, Coimbra:
Coimbra Editora.
Laguna da Paz, J.C. 2006, La autorización administrativa, Civitas, 56-67.
Martins, E. S. 2012, As reformas no setor portuário e a perspetiva
desenvolvimento para os portos, Passo d’Arcos: Escola Superior
Náutica Infante D. Henrique.
Medeiros, Rui, 2008, Âmbito do novo regime de contratação pública à luz do
princípio da concorrência, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 69,
maio /junho, s/p.
Oliveira, M. E. 2006, Código do Procedimento Administrativo, Coimbra:
Almedina.
Cuétara Martínez, J.M. et al. (Eds) 2011, Derecho administrativo y regulación
económica, Madrid: La Ley Actualidad.
Rocha, A, 2005, O papel da Administração Pública e o desenvolvimento do setor
privado na gestão dos Portos Portugueses, Leça da Palmeira: APDL Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA.
Viana C. 2003, Recentíssimas alterações do contencioso relativo à formação dos
contratos públicos, Cadernos de Justiça Administrativa, 37, s/p.
Viana C. 2005, Contratação pública e empresas públicas: Direito nacional e
direito Comunitário, Cadernos de Justiça Administrativa, 52, s/p.

245

ANTÓNIO PEDRO RODRIGUES

Legislação
Legislação Espanhola - Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante.
Legislação Portuguesa - Decreto-Lei n.º278/2009, de 2 de outubro - Código dos
Contratos Públicos de Portugal.

246

Prevenção e Segurança Rodoviárias em Cabo Verde

Prevenção e Segurança Rodoviárias em Cabo Verde

Armindo Gomes Tavares
Universidade do Mindelo, Cabo Verde
Universidade de Valladolid, Espanha
gtavarmindo@gmail.com

Resumo
Hoje, como ontem, os cidadãos se preocupam com as rodovias, os veículos, a
mobilidade, a segurança e o civismo. Com novas estradas e um parque
automóvel significativo, os novos desafios continuam a interpelar os cidadãos, as
autoridades e os legisladores. Neste sentido, quisemos analisar a problemática
da Prevenção e Segurança Rodoviárias no mundo e em particular a situação de
Cabo Verde; para tal, foi analisado dados estatísticos sobre a sinistralidade
rodoviária em Cabo Verde, desde do ano 2000 à 2016, bem como as causas da
sinistralidade neste país. Ainda foram entrevistados alguns cidadãos das
Cidades do Mindelo e da Praia, como forma de saber as suas opiniões sobre o
tema. Todos acham que a cultura do cabo-verdiano precisa ser mudado pela
positiva e que tanto as autoridades policiais e outros, bem como os órgãos de
comunicação social têm um papel importante na mudança de atitude dos
cidadãos.
Palavras-chave: sistema rodoviário, sinistralidade rodoviária, prevenção
rodoviária, segurança rodoviária, educação rodoviária.
Abstract
Today, as yesterday, citizens care about highways, vehicles, mobility, safety and
civility. With new roads and a significant car park, new tasks continue to challenge
citizens, authorities and legislators. In this sense, we wanted to analyse the
problems of road safety and prevention in the world and, in particular, the situation
in Cape Verde; for this purpose, statistical data on road fatalities in Cape Verde,
from 2000 to 2016, as well as the causes of accidents in this country were
analysed. Some citizens of the cities of Mindelo and Praia were also interviewed,
as a way of knowing their opinions on the subject. Everyone feels that the road
culture of Cape Verde needs to be improved and that both police and other
authorities, as well as the media play an important role in changing the attitude of
citizens.
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Introdução
A redução de acidentes rodoviários depende da consciência da sua
população. Sem conhecimento dos riscos de acidente, a população não contribui
na redução de tais riscos.
Porém, esta mentalidade de prevenção e segurança rodoviárias não se
difundem apenas através de ensinamentos que muitas vezes são até
interpretados como um esforço do poder público em dificultar a vida dos
cidadãos. A maneira mais objetiva de consciencializar as massas para tais
necessidades é levá-las à prática quotidiana da segurança.
São constantes as recomendações em diferentes países, no sentido de
se instruírem adultos e crianças sobre as regras de trânsito. Os alunos aprendem
hoje o respeito à sinalização, a procura das condições de segurança ao se
dirigirem à escola e as regras gerais do tráfego. Em muitos países, os
adolescentes são treinados para auxiliarem o trânsito e proteger os menores.
Com este pequeno trabalho, pretende-se demonstrar a situação da
Prevenção e Segurança Rodoviárias no mundo, mas sempre com foco em Cabo
Verde. Começa-se por debruçar sobre o conceito de sistema rodoviário que é
constituído por um conjunto de componentes; a sinistralidade rodoviária e as
campanhas de prevenção no contexto mundial e nacional, bem como os
conceitos de prevenção rodoviária, segurança rodoviária, educação rodoviária e
todo o seu envolvente; ainda, a análise e discussão de alguns dos resultados das
entrevistas e por fim, as conclusões. Deste modo, é preciso trabalhar de forma
multidisciplinar e tentar mudar ideias e mentalidades adversas, tanto locais,
nacionais e até internacionais, mostrando que é preciso trabalhar de forma
sistémica, uma vez que a Prevenção e Segurança Rodoviárias é uma questão
de saúde pública e segundo a Organização Mundial da Saúde (2009), é
necessário unir esforços em torno desta problemática e inverter a situação
diagnosticada atualmente.
Sistema rodoviário
O sistema rodoviário pode ser definido como “o resultante da interação,
sob uma envolvente normativa e fiscalizadora, entre o elemento humano, o
elemento mecânico e a infraestrutura rodoviária” (Cardoso & Castilho 1990, p. 2).
O sistema rodoviário é assim composto pela via, pelo veículo e pelo
homem. Estes constituem inequivocamente os três elementos sobre os quais é
possível intervir no combate à sinistralidade rodoviária.

248

Prevenção e Segurança Rodoviárias em Cabo Verde

De acordo com Leal et al. (2008), a via constitui o elemento material
mais fixo e permanente, já que a sua construção ou modificação requer largos
períodos de tempo e fortes investimentos económicos, sendo definida pela
infraestrutura rodoviária.
No entanto, Supreme (2007) afirma que a infraestrutura rodoviária é
constituída pelos equipamentos, serviços e instalações básicas necessárias para
que o trânsito flua com normalidade e condições de segurança em qualquer que
seja o tipo de via, seja em autoestradas, vias rápidas ou estradas nacionais.
De acordo Leal et al. (2008), é importante que sejam detetados os locais
de risco elevado, através de uma análise rigorosa de dados relativos à
sinistralidade. A inspeção frequente permite esclarecer o problema e identificar
formas de melhorar a segurança.
Este mesmo autor diz que dentro do elemento via, são consideradas
também as condições ambientais que a afetam profundamente, se bem que se
deva destacar que determinadas circunstâncias afetam mais o próprio condutor.
O veículo é caracterizado essencialmente por duas facetas distintas: o
seu aumento crescente, em que o seu incremento em número, variedade e
características técnicas ultrapassou a capacidade das vias e afetou a segurança
pessoal e o rápido envelhecimento do mesmo, pois, a circulação de veículos
envelhecidos põe em risco a segurança rodoviária.
O homem é, segundo Leal et al. (2008), o elemento principal no sistema
rodoviário; este, ao participar na circulação rodoviária, necessita de aceitar um
certo risco; em frações de segundo, o condutor recebe múltiplas impressões do
mundo circundante e há que encará-las adotando a solução correta para evitar o
acidente. O ato de conduzir é uma tomada constante de decisões, onde perante
o comportamento e avaliação que o condutor realiza determinadas situações,
ocorrerá um resultado que poderá ser favorável ou desfavorável. Assim, ao
condutor é exigido um domínio técnico adequado do veículo face à situação em
que se encontra, tal como se exige que este possua condições físicas e psíquicas
que o tornem apto ao exercício da condução.
No entender de Bernardino (2007), os acidentes de trânsito contribuem
em grande escala para uma das principais causas do desperdício de recursos
materiais, humanos e administrativos, bem como das perdas económicas e
sociais que provêm em geral, da má conservação e escassez na manutenção
dos equipamentos urbanos e do sistema rodoviário.
No entanto, o Governo de Cabo Verde vem apresentando como uma
das grandes prioridades, a infraestruturação, o desenvolvimento, ampliação e
modernização das estradas e a promoção de parcerias públicas e privadas para
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mobilizar investimentos nas infraestruturas rodoviárias como forma de ter uma
economia competitiva e inovadora.
Neste contexto, e segundo Fortes (2013), os sucessivos programas de
investimento do Ministério das Infraestruturas e Transportes do país têm
permitido a construção de novas infraestruturas rodoviárias e a realização de
obras de grande qualidade. Estes, objetivam melhorar a segurança rodoviária,
reduzindo ao máximo o número de acidentes e as suas gravidades.
O desenvolvimento de qualquer país ou município deve passar
necessariamente pela melhoria das condições das vias de acesso e dos traçados
da rede viária, permitindo assim, a ligação entre as diferentes localidades e a
mobilidade das pessoas, bens e mercadorias.
De acordo com Fortes (2013), e citando o Decreto-lei número 26/2006,
de 26 de março, a rede viária cabo-verdiana divide-se em Estradas Nacionais
(EN), Estradas Municipais (EM) e Caminhos Municipais (CM) que asseguram a
mobilidade e acessibilidade no território das pessoas, dos bens e mercadorias,
em que as Estradas Nacionais (EN) classificam-se em primeira, segunda e
terceira classes, estradas essas que serão explicadas em outros trabalhos que
serão brevemente apresentados.
A sinistralidade rodoviária no mundo e as campanhas de prevenção
Contexto mundial
A sinistralidade rodoviária é o somatório de sinistros ocorridos na via
pública, por unidade de tempo, nas vias de uma determinada área geográfica
específica, de uma divisão administrativa ou de um determinado país.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2004), a primeira
vítima mortal num acidente rodoviário teve lugar na década de oitenta, mais
precisamente no ano de 1986, aquando de um atropelamento por um veículo
ligeiro. Desde aquela data até os dias de hoje, houve um aumento da
sinistralidade rodoviária em consequência de um exponencial número de
automóveis existentes em todo o mundo e Cabo Verde não foge a regra.
Ainda, e de acordo com este mesmo organismo (2009), no ano de 2004,
os acidentes de viação eram a nona maior causa de morte no mundo e segundo
estudos realizados pela OMS, até chegarmos nos anos 2030, esta pode
ascender ao quinto lugar.
A Organização Mundial da Saúde (2009) diz que a sinistralidade
rodoviária provoca por ano, ao nível mundial, 1,3 milhões de vítimas. O mais
preocupante é que desse número, cerca de 90% são provenientes de países com
baixos e médios rendimentos. Paralelamente, calcula-se que entre 20 e 50
milhões de pessoas ficam feridas (e pelo menos temporariamente incapacitadas)
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em consequência deste tipo de acidentes que correspondem a uma das três
principais causas de morte não natural, entre indivíduos na faixa etária dos 5 aos
44 anos. De acordo com esta instituição, citado por Fonseca (2012), se não forem
tomadas medidas urgentes capazes de inverter a tendência verificada, a
sinistralidade rodoviária poderá ascender em 2030 para 2,4 milhões de vítimas
por ano.
A Assembleia das Nações Unidas, em 2010, declarou o período 20112020 como a ‘Década de ação para a segurança rodoviária’. Por trás desta
iniciativa dos países membros, está a intenção de incentivar esforços nacionais
e transnacionais, nomeadamente em países com vias rodoviárias comuns,
visando alterar a tendência crescente de mortos e feridos resultantes de
acidentes de viação por todo o mundo.
Contexto nacional
A prevenção rodoviária tem por objetivo sistematizar e analisar dados
disponíveis referentes ao trânsito rodoviário, não no que se refere ao fenómeno
em si, mas também aos múltiplos aspetos sociais que o determinam e
condicionam, e bem assim, diligenciar para que sejam criadas condições que
permitam a obtenção de novos elementos de informação, com vista a facultar um
conhecimento tão próximo da realidade quanto possível.
Deste modo, e devido a complexidade do tema, é necessário unir
esforços multidisciplinares e multi-institucionais no sentido de poder entender
melhor a questão da segurança e prevenção rodoviárias em Cabo Verde; mudar
mentalidades e sobretudo, reduzir os acidentes de trânsito constantes da tabela
1 que se segue, deverá ser um dos principais objetivos dos governantes e de
toda a sociedade civil.
Tabela 1: Evolução de acidentes de trânsito em Cabo Verde (2000-2016)
Ano

Acidentes

Feridos

Mortos

2000

3283

906

52

2001

3328

800

74

2002

3278

792

64

2003

3448

690

47

2004

3264

895

54

2005

3485

850

66

2006

3498

876

78
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2007

3794

896

58

2008

4015

943

60

2009

3991

839

67

2010

3940

811

63

2011

3911

913

44

2012

3715

1026

50

2013

3209

815

41

2014

3381

962

43

2015

3478

871

35

2016

3842

1054

51

Total

60860

14939

947

Fonte: Direção Nacional da Polícia Nacional de Cabo Verde

Nos últimos tempos tem-se verificado muitos acidentes de viação com
muitos feridos e mortos e as principais causas desses acidentes estão
referenciadas na tabela 2 abaixo, de acordo com dados estatísticos dos anos
2015/2016.
Como se pode constatar através da nossa tabela de contingência, ao
longo dos dezassete anos em análise, houve sessenta mil, oitocentos e sessenta
acidentes de viação, com catorze mil, novecentos e trinta e nove feridos e
novecentos e quarenta e sete perdas de vida; no entanto, foi no ano de 2008 que
se registou o maior número de acidentes; no ano de 2012, o maior número de
feridos e em 2006, o maior número de perdas de vidas humanas.
De acordo com a tabela 2, a seguir, as principais causas dos acidentes
de viação por parte dos condutores têm sido por negligência; seguidamente, vem
a imprudência, manobras perigosas, excessos de velocidade, condução sob
efeito do álcool, deficiência mecânica, mau estado da via, carga mal
acondicionada, excesso de carga/lotação, entre outros.
Tabela 2: Principais causas de acidentes (2015-2016)
2015

2016

Condução sob efeito do álcool

110

64

Manobras perigosas

738

681
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Deficiência mecânica

75

92

Excesso de carga/lotação

5

1

Carga mal acondicionada

5

8

Mau estado da via

32

41

Excesso de velocidade

120

130

Imprudência

689

1155

Imperícia

54

81

Negligência

1400

1331

Outras

250

258

Total

3478

3842

Fonte: Direção Nacional da Polícia Nacional de Cabo Verde

Consciente da complexidade do fenómeno e diversidade de áreas de
intervenção, estabeleceu-se como prioridade a elaboração de um Plano
Estratégico de Ação de Segurança Rodoviária, com uma definição clara das
metas e objetivos, alicerçado num conjunto de ações tendentes à redução
sistemática da sinistralidade rodoviária.
À luz da informação existente e da perceção das diversas entidades
auscultadas, designadamente, Câmaras Municipais e Polícia Nacional, parecem
ter um carácter mais estrutural e portanto com maior impacto relativo na
sinistralidade global, os seguintes fatores:
➢ Comportamentos inadequados por parte dos diferentes utentes da
infraestrutura rodoviária, com frequentes violações da legislação
rodoviária, agravada pela sensação de impunidade, resultante da pouca
eficácia do circuito fiscalização/notificação/decisão e punição do
infrator;
➢ Insuficiência/ausência de equipamentos de fiscalização mormente no
que diz respeito à fiscalização da condução sobre influência do álcool,
excessos de velocidades e de carga/peso;
➢ Infraestrutura rodoviária com deficiências de vária ordem,
nomeadamente, no que respeita ao tratamento inadequado da área
adjacente à faixa de rodagem no qual se inclui os passeios, deficiência
na conservação, a falta de sinalização e a sua deficiente instalação,
entre outros.
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➢ De acordo com o Código de Estrada e Legislação complementar, é
obrigatório o uso de cintos de segurança tanto nos bancos dianteiros
como traseiros (art. 82, nr.1 e 2 do Decreto Legislativo nr.1/2007, de 11
de maio). Em relação aos velocípedes, há a obrigatoriedade de cada
velocípede estar equipado com material retro refletor devidamente
homologado; no entanto, o que se tem constatado é que os velocípedes
fazem-se circular através dos ciclistas sem nenhuma regra.
Deste modo, há que identificar os pontos fracos do sistema, bem como
a recolha e análise sistemática de dados estatísticos sobre as causas dos
acidentes e outros e fazer com que a situação se mude para melhor.
Prevenção rodoviária
Prevenir, significa preservar pessoas, bens materiais e imateriais,
valores, assim como, antecipar a possibilidade de dano, utilizando estratégias
que impeçam a sua concretização ou dentro do possível, que minimizem as
consequências. De acordo com Racioppi et al. (2004), a prevenção rodoviária é
um conjunto de medidas utilizadas quer por estruturas governamentais, como
entidades e associações e as próprias polícias, quer por estruturas privadas
como agentes ligados à indústria automóvel, associações civis e pelos próprios
cidadãos com a finalidade última, de diminuir a sinistralidade rodoviária e as
marcas deixadas por esta.
Lopes (2012) afirma que as entidades responsáveis pela prevenção
rodoviária têm um papel importante na gestão e administração dos elementos do
sistema. Nesta abordagem, o condutor é responsável pelo cumprimento das leis
ligadas ao trânsito e o respeito pelos utentes da via.
Por outro lado, os fabricantes dos veículos, os Governos e os Órgãos
Legislativos são responsáveis pela estrutura de um sistema que retifique
possíveis erros humanos, onde as polícias de trânsito se enquadram como
fiscalizadoras e órgãos preventivos do trânsito. A Organização Mundial da Saúde
(2009) sublinha a importância das campanhas de sensibilização, destacando a
sua função essencial de divulgação e consciencialização junto das populações,
onde é feita referência às melhorias obtidas na engenharia rodoviária, na
construção automóvel, nas ações de legislação, fiscalização e penalização por
parte das autoridades, bem como o incremento dos transportes públicos.
Elvik (2009) afirma que nos últimos 50 anos foram realizados grandes
progressos em termos de promoção de uma condução segura, devido em grande
parte a questões de natureza tecnológica, como a introdução de sistemas de
segurança passiva (airbags) ou ativa (sistema de travagem). No entanto, Lee
(2008) sublinha que a questão comportamental será sempre o fator
determinante: as consequências do excesso de álcool e da velocidade, da fadiga,
da distração e da condução agressiva, podendo ser atenuadas pela evolução
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tecnológica continuam a assumir-se como um dos pilares essenciais da
problemática em estudo.
Por isso, a prevenção rodoviária consiste em gerir continuamente os
ciclos de retorno, ou seja, é necessário reformular os normativos que são
aplicados no ambiente rodoviário, apostar cada vez mais e melhor na formação
e educação dos condutores e em novas práticas de fiscalização do sistema
rodoviário.
Segurança rodoviária
Uma das maiores preocupações de qualquer Estado é a garantia da
segurança dos seus cidadãos e a segurança rodoviária não foge à regra. Cabo
Verde é um país que apresenta elevados índices de sinistralidade relacionados
com a via pública. Apesar das perdas individuais e familiares que a sinistralidade
implica, quer a nível da mortalidade quer da incapacidade parcial ou total,
também o Estado tem grandes prejuízos.
Na minha santa ignorância, penso que o Estado deve estabelecer regras
mais rígidas, mais restritivas e mais penalizadoras para os infratores; do tipo
educacional e formativo, promovendo atividades no ensino obrigatório,
desenvolvendo campanhas de sensibilização e ações de formação específicas
para os infratores de atos muito graves; do tipo estrutural, aumentando a
fiscalização, colocando novas estruturas de proteção e melhorando as
existentes, como passadeiras e separadores nas vias, criando novas redes e
melhorando as existentes para viaturas sem motor e peões e, ainda melhorando
os sistemas de alerta e socorro aos sinistrados.
O Código da Estrada de Cabo Verde (2007) estabelece um conjunto de
regras sobre várias situações das quais se destacam a velocidade, a
ultrapassagem, o recurso a manobras como a inversão de marcha e marcha
atrás, o trânsito de peões, a utilização de dispositivos de segurança e os
documentos obrigatórios.
Deste modo, a segurança rodoviária depende muito das atitudes e
comportamentos dos utilizadores da via pública no que concerne ao cumprimento
das regras estabelecidas. O excesso de velocidade, a condução sob o efeito do
álcool e drogas, a fadiga, as ultrapassagens, o desrespeito pelas passadeiras e
a não utilização dos dispositivos de segurança são algumas das causas da
sinistralidade, como vimos na tabela 2. O exercício de uma cidadania
responsável é, possivelmente, o fator mais importante na promoção da
segurança rodoviária.
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Educação rodoviária
A educação rodoviária é uma das formas de atuar sobre o fator humano
no combate à sinistralidade rodoviária. A educação, competências e habilidades
do condutor dependem em grande parte da sua educação enquanto membro da
sociedade e da sua formação enquanto utente da infraestrutura rodoviária.
A educação rodoviária deve ser entendida “como o processo
pedagógico que proporcione ao individuo as motivações, atitudes,
conhecimentos e competências indispensáveis à interiorização e enraizamento
de padrões comportamentais norteados pela segurança.” (PNPR, 2003).
“A educação não pode ser uma mera etapa na vida de um condutor,
deve ser sim, um processo contínuo desde que circula na via pública e ao longo
de todo o período que exerça a condução” (ibidem, 2003).
As medidas de educação não obtêm resultados significativos no
momento da sua aplicação, sendo este um conjunto de medidas que funciona
essencialmente a longo prazo. Atuam sobre a mudança de comportamentos
sociais de segurança dos condutores e torna-se condicionada pelo
enquadramento sociocultural do indivíduo que constrói em si, comportamentos
de risco no exercício da condução, sendo este o alvo de atuação das medidas
de educação. Sendo uma componente necessária, não pode atuar isoladamente,
é preciso uma combinação de múltiplas estratégias.
A educação rodoviária é um processo indissociável da formação da
pessoa enquanto cidadão e compete à escola desenvolver dinâmicas educativas,
em articulação com a comunidade, de forma a incentivar o desenvolvimento de
práticas de cidadania para uma cultura de segurança rodoviária.
Deste modo, a educação rodoviária é entendida como um processo de
formação ao longo da vida, que envolve toda a sociedade num esforço conjunto,
tendo como finalidade a mudança de comportamentos e a transformação de
hábitos sociais, visando diminuir a elevada sinistralidade rodoviária e,
consequentemente, a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar geral das
populações.
Metodologia, análise e discussão dos resultados das entrevistas
Todos os dados quantitativos referenciados nas tabelas 1 e 2 foram
adquiridos na Direção Nacional da Polícia Nacional. Relativamente aos dados
qualitativos, foram entrevistados 10 residentes nas cidades da Praia e do
Mindelo, sendo seis em São Vicente e quatro em Santiago. Desses, cinco são
solteiros, cinco são casados, têm uma idade compreendida entre os 26 e 56 anos
de idade e são profissionais de diversas áreas. Depois de analisado dados
quantitativos relacionados com a sinistralidade rodoviária em Cabo verde nas
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páginas 7 e 8, conclui-se através dos nossos entrevistados que a Prevenção e
Segurança Rodoviárias no nosso país não estão de boa saúde.
Tabela 3: Ilha – Local da entrevista
Frequência

%

6

60,0

60,0

60,0

Santiago

4

40,0

40,0

100,0

Total

10

100,0

100,0

Valido São Vicente

Percentagem Válida % Cumulativa

Fonte: Autor

Relativamente à profissão dos entrevistados, constata-se que estes
desempenham funções de funcionários públicos, perito de seguro, evangélico,
jornalista, condutor, professores, entre outros, constantes da tabela 4.
Tabela 4: Profissão dos entrevistados
Percentagem
%
Válida
Cumulativa

Frequência

%

1

10,0

10,0

10,0

Funcionário Público

3

30,0

30,0

40,0

Perito de Seguros

1

10,0

10,0

50,0

Jornalista

1

10,0

10,0

60,0

Professor E. Condução

1

10,0

10,0

70,0

Professor

1

10,0

10,0

80,0

Trabalhador

1

10,0

10,0

90,0

Condutor Profissional

1

10,0

10,0

100,0

Total

10

100,0

100,0

Valido Pastor adventista

Fonte: Autor
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Tabela 5: Como reduzir os acidentes de viação em Cabo Verde
Percentagem
%
Válida
Cumulativa

Frequência

%

Valido Mais e melhor
sensibilização, menos
álcool, melhores estradas
e sinais

7

70,0

70,0

70,0

Reduzir limites de
velocidades, colocação
de mais sinais verticais e
horizontais

2

20,0

20,0

90,0

Usar o sistema de cortes
de pontuação até perder
a carta

1

10,0

10,0

100,0

Total

10

100,0

100,0

Fonte: Autor

Questionados sobre como reduzir acidentes de viação em Cabo Verde,
sete acham que se deve sensibilizar mais as pessoas no sentido de se
consumirem menos álcool, melhorar as estradas e sinais. Duas acham que se
deve reduzir os limites de velocidade e que se deve colocar mais sinais verticais
e horizontais em certas localidades da cidade; no entanto, um diz claramente que
se deve usar o sistema de cortes de pontuação até a pessoa perder a carta.
Tabela 6: Que canais e meios de comunicação devem ser utilizados nas
campanhas

Valido Televisão, rádios,
Facebook,
mensagens nos
telemóveis
Fonte: Autor
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Frequência

%

10

100,0

Percentagem
%
Válida
Cumulativa
100,0

100,0
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Todos acham que os meios de comunicação têm um papel fundamental
nas campanhas de prevenção, como televisão, rádios, Facebook, bem como
mensagens nos telemóveis.
Fazendo o cruzamento de algumas variáveis, como “sensibilizar os
condutores a comportarem-se melhor nas estradas e as mensagens que devem
ser transmitidas”, quatro acham que se deve reforçar as leis, sensibilizar os
condutores sobre o efeito do álcool, formação periódica aos condutores, e
sobretudo, adotarem uma condução defensiva; as mensagens que devem ser
transmitidas passam por circular com uma velocidade moderada, usar sempre o
cinto de segurança, não falar ao telemóvel e cumprir de forma geral as regras.
Do feedback obtido sobre o comportamento dos condutores, peões e
outros face à segurança rodoviária, as principais respostas foram “condutores
conduzem bêbados; peões não sabem usar as passadeiras; não se preocupam
minimamente com as suas seguranças. O comportamento dos condutores,
peões e outros é lastimável”. Acham que as mensagens a transmitir devem ser
positivas, isto é “uma campanha que aborde o tema pela positiva, pois, é mais
eficaz; é a melhor forma de educar e fazer com que as pessoas compreendam
como se deve proceder. Questionados sobre quem deve ter a iniciativa de criar
campanhas de prevenção rodoviária, estes acham que a polícia deve ser o
primeiro a ter esta iniciativa, porque devem fazer operações stop aos fins-desemana, controlar o tráfego e o abuso de bebidas alcoólicas ao volante.
Conclusões
Conclui-se assim, pela adequação da teoria de Roni Factor et al. (2007)
aos resultados obtidos no nosso estudo quando afirma que as características
sociais e culturais dos indivíduos, geradores também de diferentes
comportamentos têm influência, na probabilidade de envolvimento em acidentes
de trânsito.
Conclui-se ainda, que os fatores de risco como não uso do cinto de
segurança, excesso de velocidades, uso do telemóvel ao volante, não uso do
sistema de retenção para crianças continuam a não ser postos em prática pelos
condutores e que é necessário unir esforços no sentido de reverter a situação.
Existem fortes lacunas no sistema de prevenção e segurança
rodoviárias e que os utentes demonstram um elevado número de
comportamentos de risco, o que demonstra que as políticas levadas a cabo sobre
o tema e que têm sido desenvolvidas e implementadas pelos decisores não têm
sortido efeitos práticos.
É necessário mudar de paradigma, perspetivando novos horizontes a
médio e longo prazos, que permitam maior segurança nas estradas e bons
padrões comportamentais por parte dos utentes.
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Resumo
O presente artigo centra-se em saber como se encontra Cabo Verde no combate
ao financiamento do terrorismo e a lavagem de capital, no especto jurídico-legal.
Surge da necessidade de saber desenvolver as medidas necessárias para o
combate desse flagelo que envolve montantes dificilmente quantificáveis, mas
seguramente bastante elevados. Trata-se de uma realidade transnacional em
que uma parte significativa dos valores circula na economia paralela, e uma vez
que são obtidos de forma ilícita, e compreensível o impacto negativo que esta
realidade tem a nível mundial.
O objetivo é saber o posicionamento de Cabo Verde em relação ao
enquadramento legal do crime lavagem de capital e ao financiamento do
terrorismo de acordo com as recomendações da GAFI (Grupo de Acão
Financeira Internacional) associado aos aspetos jurídicos legal. O objetivo
proposto foi estruturado numa ótica descritiva e adotada como ferramenta de
investigação documental.
A adoção de medidas de combate revela-se cada vez mais urgente, quando se
verifica as proporções que a lavagem de capital e o financiamento de terrorismo
assume, nos dias de hoje. As antigas formas de atuação foram ultrapassadas e
agora existe uma nova realidade em que a globalização das tecnologias
impulsionou o alargamento das atividades criminosas e das suas organizações,
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logo Cabo Verde ao longo desse percurso teve a necessidade de revogar as
várias leis já existentes.
Compete assim, às diversas entidades, conhecerem os variados mecanismos da
lavagem e capital e do financiamento do terrorismo, bem como os deveres que
devem ser cumpridos para evitar potenciais situações que, a ocorrerem, poderão
causar prejuízos significativos aos diversos agentes económicos.
Palavras-chave: combate, capital, crime, financiamento, terrorismo.
Abstract
This research paper focuses on the current position and legal aspects of Cape
Verde’s battle against terrorism funding and money laundering. It is motivated by
the necessity to develop ways to combat these types of crime which involve
difficult to quantify, but certainly high, amounts of capital. In this transnational
reality, a considerable portion of capital circulates in a parallel economy, and
given the fact that this capital has been obtained illegally it has a negative impact
on the current world.
The goal of this paper is to analyse the current position of Cape Verde as far as
the legal framework of the battle against money laundering and terrorism funding
is concerned, in terms of recommendations by GAFI and its judicial aspects. The
paper is framed within a descriptive perspective and the main tool used is
documental research.
Given the scale of today crimes associated with money laundering and terrorism
funding it is more and more urgent to adopt adequate measures against these
phenomena. Traditional forms of response have become obsolete and there
exists a new reality in which globalization and technology have triggered an
expansion of illicit activities and organizations associated with them. Thus, Cape
Verde, over the years, has been obliged to revoke several already existing laws.
Several entities and institutions should, therefore, become acquainted with money
laundering and terrorism funding mechanisms as well as requirements that need
to be fulfilled to avoid situations which might potentially cause major damages to
diverse economic agents.
Keywords: capital, crime, funding of terrorism, money laundering, Cape Verde.
Introdução
Os crimes de lavagem de capitais e de financiamento do terrorismo são
flagelos à escala mundial, sendo um fenómeno que assume cada vez mais
expressão em todo mundo, pelo que é necessário desenvolver medidas eficazes
de combate à essa prática ilícita e criminosa. Os caminhos escolhidos no seu
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combate centram-se no controlo, prevenção e repressão. Cada vez mais este
fenómeno constitui uma ameaça para a estabilidade das economias mundiais
(WAHL 2010).
O presente trabalho pretende demonstrar que as ciências sociais estão
todas interrelacionadas entre si. Assim, a explicação de um fato ou fenómeno
social como no caso da pesquisa que tem a ver com o combate aos grandes
crimes como a lavagem de capital e o combate ao terrorismo, temos que levar
em conta a contribuição de varias ciências sociais para a sua boa compreensão,
logo nesta presente pesquisa podemos enquadrar o pilar Jurídico (fundamental
para dar sustentação), visto que o direito enquanto ciência social e igualmente
objeto de interdisciplinaridade com as demais ciências sociais.
O grande crime como a lavagem de capital, o terrorismo, e outros crimes
é uma realidade transversal a todas as economias, afetando a sustentabilidade
a nível micro e macroeconómico, podendo desestabilizar as instituições
bancarias, as instituições fiscais, uma vez que Cabo Verde sendo um país de
uma economia de pequena dimensão, essas atividades criminosas tomaram
outra proporção devido a forte presença de investimentos estrangeiros.
Neste contexto, o intuito do presente estudo e responder a seguinte
pergunta de partida: Qual o posicionamento de Cabo Verde em relação a
lavagem de capital e ao combate ao financiamento do terrorismo, de acordo com
as recomendações da GAFI? Isto é, o que já foi feito até agora em relação ao
combate a esse fenómeno social.
Com a intenção de responder a pergunta de partida, temos como
objetivo analisar o posicionamento de Cabo Verde em relação a lavagem de
capital e o combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as
recomendações da GAFI.
A presente pesquisa justifica-se dada a sua importância, originalidade e
viabilidade (Castro 2014). A sua importância é justificada na medida em que se
pretende desenvolver contribuição teórica sobre o combate a lavagem de capital,
ao terrorismo que hoje em dia é muito questionado por causa das limitações
principalmente nas leis que existem, mas as próprias organizações internacionais
têm de estar de acordo com as normas visto que apenas uma instituição que faz
as normas e tudo isso trás algumas lacunas, porque cada país tem a sua forma
de interpretação.
Justifica-se também que esse procedimento por auxiliar no processo de
melhor transparência e resolução de conflitos por meio da revisão sistêmica de
literatura proposta. Trata-se também de uma contribuição teórica por meio de
ferramentas de apoio ao combate ao grande crime através das normas
internacionais.
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Quanto à viabilidade, entende-se contemplada na medida em que
haverá tempo para a sua realização e Cabo Verde tem interesse nessa pesquisa
porque trata-se de um tema bastante polemico em todo mundo e o nosso país
precisa desses dados para que possa enquadrar nas recomendações da GAFI,
que são as normas internacionais de combate ao crime da lavagem de capital o
do financiamento do terrorismo para evitar a sua proliferação, onde será
desenvolvida a pesquisa, logo a todo o interesse nessa ferramenta.
Além de aspetos introdutórios apresentados, o trabalho está organizado na
seguinte forma: (i) metodologia da pesquisa, (ii) abordagem teórica e conceptual,
(iii) o estado da arte em Cabo Verde; (iv) discussão e alinhamento jurídico-legal;
e (v) considerações finais.
Metodologia de pesquisa
Nesta secção serão discutidos a visão do conhecimento, o paradigma
científico, a estratégia da pesquisa, o método da pesquisa e os instrumentos
utilizados.
Como qualquer pesquisa, foi definido o problema, feito isso iniciou-se o
levantamento bibliográfico sobre o tema. Todo o levantamento bibliográfico foi
efetuado para a produção do trabalho e conhecimento da parte do conceito
teórico, metodológicos e técnicas para o estudo do problema, esses
levantamentos foram realizados em diferentes fontes, como livros, teses, artigos
científicos, entre outros. Trata-se de um artigo de carater descritivo que
apresenta uma análise qualitativa, análise documental, estratégia de pesquisa
universal, em que o eixo central é jurídico-legal aplicado a realidade caboverdiana. O objetivo consiste numa analise da evolução dos conceitos de crime
de lavagem de capital e do financiamento do terrorismo ao longo dos vários
diplomas, ou seja a evolução do próprio conceito assim como da própria evolução
qualitativa dos conceitos das leis ao longo das várias alterações dos diplomas
legais.
Abordagem teórica e conceptual
Esta secção tem por objetivo apresentar uma síntese teórica conceptual
dos dois temas fundamentais da pesquisa: o crime de financiamento do
terrorismo e o crime de lavagem de capitais.

Crime de financiamento do terrorismo
Os esforços para o combate ao financiamento do terrorismo fazem parte
de uma estratégia maior de combate ao próprio terrorismo envolvendo medidas
nos níveis global e regional. No nível global, as primeiras medidas por parte da
ONU (Organização das Nações Unidas) surgiram nos anos 1970. Em 1972, a

266

Estado de arte no combate ao financiamento do terrorismo e à lavagem de capitais em
Cabo Verde: a perspetiva jurídico-legal

Assembleia Geral criou o primeiro comitê ad hoc sobre terrorismo internacional
que em 1994 adotou a declaração de medidas para eliminar o terrorismo
internacional (Araújo Pinto 2004).
Em 1996, a Assembleia Geral estabeleceu um novo comitê ad hoc para
estudar a elaboração de novas convenções internacionais tratando do tema
terrorismo, entre as quais a Convenção Internacional das Nações Unidas para a
supressão do financiamento do terrorismo. Em outra frente, o CSNU (Conselho
de Segurança das Nações Unidas) adotou, desde 1989, trinta e três resoluções
tratando do tema terrorismo, entre as quais, as Resoluções CSNU 1.267 (1999)
e 1.333 (2000) que determinaram que os países membros das ONU devessem
congelar os bens das pessoas e entidades ali relacionadas, envolvidas no apoio
à prática de atos terroristas (Araújo Pinto, 2004).
No entanto, foi somente a partir dos atentados terroristas de setembro
de 2001, nos EUA, que o combate ao terrorismo e ao seu financiamento passou
a fazer parte da agenda de inúmeros organismos internacionais, entre os quais,
o FATF (Financial Action Task Force) /GAFI e o FMI (Fundo Monetário
Internacional). Assim, ao mesmo tempo em que o conselho de segurança das
Nações Unidas publicava a Resolução 1.373 (2001), estabelecendo medidas
para combater o financiamento do terrorismo e criava o Comitê Contra
Terrorismo com a missão de avaliar as medidas adotadas pelos estados
membros em resposta à referida resolução, o FATF/GAFI publicava as
recomendações especiais sobre o financiamento do terrorismo e incluía o
monitoramento da implementação dessas recomendações em seu programa de
avaliações (Araújo Pinto 2004).
Outros organismos internacionais desenvolveram programas de
assistência técnica e treinamento visando a supressão do financiamento do
terrorismo e sua criminalização. Foi o caso, por exemplo, do FMI (Fundo
Monetário Internacional) e da ODCCP (Escritórios das Nações Unidas para o
Controle de Drogas e Prevenção do Crime), que desenvolveram programas de
assistência para a redação e implementação de medidas legislativas com esse
fim. Atualmente, a Convenção Internacional das Nações Unidas para a
Supressão do Financiamento do Terrorismo, as Resoluções do Conselho de
Segurança sobre a matéria e as Nove Recomendações Especiais do FATF/GAFI
são a principal fonte de medidas e padrões relacionados ao tema (Araújo Pinto,
2004).
Crime de lavagem de capitais
A origem do fenômeno da lavagem de capitais, segundo Mendroni
(2006), deu-se quando da expansão ultramarina, quando grandes investidores
financiavam a atividade de pirataria, principalmente no Oceano Atlântico. Os
piratas precisavam dispor dos recursos obtidos com o roubo de embarcações
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advindas das Índias Ocidentais e com isso aplicavam em agências bancárias em
países como a Inglaterra, para no futuro gozarem dos recursos na reforma.
Quando da Lei Seca nos EUA (Estados Unidos da América), nas
décadas de 20 e 30, os bandos criminosos estadunidenses se utilizaram de
técnicas de lavagem de capitais através dos investimentos dos recursos ilícitos
em atividades lícitas como pizzarias, restaurantes e lavandarias. Daí advém a
expressão abrasileirada “lavagem” de dinheiro. Didaticamente, a sistemática de
lavagem de capitais é dividida em três etapas distintas, a colocação; a
dissimulação, e a integralização (Mendroni 2006).
A colocação é a fase mais oportuna para prevenção da lavagem. Nela,
o criminoso busca transformar o capital ilícito em quantidades de menor
visibilidade, geralmente tentando ingressar no sistema financeiro, adquirindo
pedras preciosas, investindo em bolsas de valores, por exemplo.
A segunda etapa é a de dissimulação. Nela a intenção do “lavador” é
afastar ou “dissimular” ao máximo a origem dos recursos obtidos por meios
ilícitos. Neste sentido Maia (1999) afirma que a intenção agora é de fazer com
que o volume de dinheiro pareça legítimo, disfarçando sua origem criminosa e
dificultando o rastreamento desses recursos.
A última fase é aquela em que os lucros e bens são inseridos na
economia legal sem levantar suspeitas, aparentando ter origem lícita.
O crime da lavagem de capital está estritamente conectado com a
utilização dos paraísos fiscais, visto que estes facilitam o branqueamento do
capital. Algumas condições próprias dos paraísos fiscais, tais como os sigilos
bancários e societários, além da confidencialidade que são garantidos pelo
sistema judiciário desses locais, criam um ambiente seguro para utilização dos
paraísos fiscais como destino do dinheiro lavado. Essa prática de
branqueamento do capital é uma tentativa de transformar o capital ilícito obtido
através de condutas criminosas, em um capital considerado lícito (Faboyede
2012).
Estado de arte em Cabo Verde
Esta secção tem por objetivo apresentar uma síntese sobre o
enquadramento institucional, a produção legislativa sobre a lavagem de capital e
o combate ao financiamento do terrorismo e também alguns dos parceiros
internacionais no combate a este fenómeno social.
Enquadramento institucional
No que tange a legislação Cabo-verdiana acerca do crime de lavagem
de capital e combate ao financiamento do terrorismo, temos a UIF (Unidade de
Informação Financeira), uma unidade autónoma da informação que foi projetada
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para prevenir e reprimir essas atividades criminosas, tentando acompanhar as
tendências internacionais no âmbito da preservação e repressão, bem como a
lista de 40 recomendações que os países deveriam implementar para combater
a lavagem de capital e o financiamento ao terrorismo pelo GAFI e pelo GIABA
(Grupo de Ação Intergovernamental contra o Branqueamento de Capitais na
Africa Ocidental) de que Cabo Verde é membro.
Assim, de acordo com as recomendações da GAFI, segundo o qual os
países devem criar uma unidade de informação financeira que sirva como centro
nacional para receber, requerer, analisar e transmitir declarações de operações
financeiras e outras informações relativas a atos suscetíveis de constituírem
lavagem de capital ou financiamento ao terrorismo, foi aprovado o Decreto-lei nº
1/2008 de 14 de janeiro a UIF, que funciona junto do Banco de Cabo Verde.
Em Cabo Verde, o órgão incumbido de exercer a fiscalização das
transações é a UIF, criado no âmbito do serviço de informação financeira que
funciona como um centro nacional de recolha, analise e difusão de informação
relativa a eventuais atividades de branqueamento de capitais ou financiamento
de terrorismo.
Em Cabo Verde, aprovou-se a lei nº 38/VII/2009, de 20 abril que
estabelece medidas destinadas para prevenir e reprimir o crime de lavagem de
capitais, bens direitos e valores, como sendo o processo pelo qual o criminoso
transforma recursos ganhos em atividades ilegais em ativos com uma origem
aparentemente legal. Esse processo que consiste em transformar o bem ilícito
em um bem aparentemente lícito, geralmente envolve várias transações com o
objetivo de dificultar ao máximo o rastreamento do processo de ilegalidade.
Posteriormente, com a lei de 18 de março de 2012, a UIF passou a
funcionar junto do Ministério da Justiça com orçamento privativo e gozo de
autonomia administrativa e técnica; as suas atribuições consistem em receber,
analisar e difundir informações relativas as suspeitas de lavagem de capital e
financiamento do terrorismo.
Segundo a lei cabo-verdiana, quem converter ou transferir vantagens do
crime, ou auxiliar ou facilitar alguma dessas operações, com o fim de dissimular
a sua origem ilícita ou por obstáculos à sua confiscação, ou, ainda, ajudar
qualquer pessoa envolvida na prática da infração principal a furtar-se às
consequências jurídicas dos seus atos, será punido com pena de prisão de 4 a
12 anos.
Na mesma pena incorre quem ocultar ou dissimular a verdadeira
natureza, origem, localização disposição, movimentação, ou titularidade de
vantagens o crime, incorre ainda na mesma pena, quem adquirir ou receber a
qualquer título, utilizar, detiver ou conservar vantagens do crime.
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A punição pelo crime de lavagem de capital tem lugar em que tiver sido
praticado. O facto não será punível quando o procedimento criminal relativo à
infração principal depender de queixa e esta não tiver sido tempestivamente
apresentada. A pena prevista poderá agravar de metade nos seus limites
mínimos e máximo se, o crime de lavagem de capitais for praticado por
associação ou organização criminosa, por quem dela faça parte ou a apoie; o
fato ilícito típico de onde provêm as vantagens for terrorismo, tráfico ilícito de
estupefacientes e substâncias psicotrópicas, tráfico de pessoas ou armas
proibidas e substancias explosivas; e por ultimo se o agente praticar o crime de
lavagem de capitais de modo habitual.
A lavagem de capitais é prejudicial à economia de um país, pois,
“caracteriza-se pela busca de ganho fácil e o enriquecimento às custas da
ilegalidade” (Macedo 2006, p. 32). Diante disso, Souza Netto (1999, p. 42)
complementa que: utilizando-se da circulação de capitais, as organizações
ligadas a diversos setores da delinquência, conseguem lavar vultosas quantias
de dinheiro, representando um relevante perigo ao equilíbrio do funcionamento
do mercado de capitais.
Parcerias internacionais
Os parceiros internacionais de Cabo Verde no combate aos crimes de
lavagem de capitais e de financiamento do terrorismo são os seguintes: GAFI,
GIABA, UNODC, Banco Mundial e o Grupo Egmont.
O GAFI é um organismo intergovernamental estabelecido em 1989
pelos ministros das jurisdições e países membros. O mandato da GAFI consiste
em estabelecer normas e promover a implementação efetiva de medidas legais,
regulamentares e operacionais para o combate ao branqueamento de capitais,
ao financiamento do terrorismo, ao financiamento da proliferação, bem como a
outras ameaças à integridade do sistema financeiro internacional. Em
colaboração com outros intervenientes a nível internacional, o GAFI procura
igualmente identificar vulnerabilidades a nível nacional com o objetivo de
proteger o sistema financeiro internacional de utilizações abusivas. O grupo foi
dinamizado pelos EUA (Estados Unidos de América) e pela EU (União Europeia),
composto por 34 estados (Africa do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria,
Bélgica, Brasil, Canada, China, Dinamarca, Espanha, EUA, Finlândia, França,
Grécia, Hong Kong (China), Índia, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo,
México, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Portugal, Reino Unido,
República da Correia, Rússia, Singapura, Suécia, e Turquia) e duas
organizações Internacionais, (Comissão Europeia e Conselho de Cooperação do
Golfo).
O GIABA é uma instituição especializada da CEDEAO (Comunidade
Económica dos Estados da África Ocidental), criada no ano 2000, cuja missão é
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ajudar os estados membros a prevenir o uso abusivo do sistema financeiro e da
economia em geral, para fins de branqueamento de capitais e financiamento do
terrorismo. Para além de Cabo Verde, são membros do GIABA: Benim, Libéria,
Burkina Faso, Costa do Marfim, Gambia, Guine Conacri, Guine Bissau, Mali,
Níger, Nigéria, São Tome e Príncipe, Senegal, Serra Leoa e Togo.
Reconhecendo a importância da cooperação internacional na luta contra
a lavagem de capital e ao financiamento do terrorismo, um grupo de Unidades
de Informação/inteligência financeira reuniu-se no palácio d`Egmont Arenberg,
em Bruxelas, na Bélgica, e decidiu criar uma rede informal de UIF para a
estimulação da cooperação internacional. Designado por Egmont Group of
Financial Intelligence Units, atualmente esta organização é conhecida como o
Grupo Egmont, sendo exclusivamente composto por Unidades de Informação
Financeira. As entidades pertencentes ao Grupo Egmont reúnem-se
regularmente para encontrar formas de promover o seu desenvolvimento e para
cooperar, especialmente nas áreas de intercâmbio de informação, formação e
partilha de conhecimentos. O grupo tem evoluído ao longo dos anos e, em
fevereiro de 2016, era composta por 152 membros (UIFs), segundo o relatório do
grupo em 2017.
Produção legislativa
A produção legislativa em matéria de combate ao financiamento do
terrorismo e à lavagem de capitais tem-se intensificado nos últimos anos, em
Cabo Verde, pela necessidade de coordenação global e alinhamento regional e
internacional. Os enquadramentos normativos mais relevantes sobre esta
matéria constam do Gráfico 1.
Gráfico 1 – Produção legislativa relevante (1993-2016)

Em termos de síntese, todas as alterações legislativas são feitas através
de leis aprovadas na Assembleia Nacional, pois incidem sobre matérias de sua
exclusiva competência. Em sintonia com o Gráfico 1, apresenta-se a seguir uma
breve descrição das principais leis produzidas:
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•
•
•
•
•
•

Lei n.º 78/IV/1993, de 12 de julho – define os crimes de consumo e
tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas;
Lei n.º 17/VI/2002, de 16 de dezembro – estabelece medidas de
natureza preventiva e repressiva contra a lavagem de capitais e de
outros bens;
Lei n.º 38/VII/2009, de 27 de abril – estabelece medidas destinadas a
prevenir e reprimir o crime de lavagem de capitais, bens, direitos e
valores;
Lei n.º 27/VIII/2013, de 21 de janeiro – estabelece medidas de natureza
preventiva e repressiva contra o terrorismo e o seu financiamento;
Lei nº 119/VIII/2016, de 24 de março – estabelece medidas de natureza
preventiva e repressiva contra o terrorismo e o seu financiamento;
Lei nº 120/VIII/2016, de 24 de março – estabelece medidas destinadas
a prevenir e reprimir o crime de lavagem de capitais, bens, direitos e
valores.

Adicionalmente, o Banco de Cabo Verde (BCV), como entidade
reguladora da atividade financeira e seguradora, divulgou a Instrução Técnica E
– 1250.18.1.1 anexa à Circular Série “A”, n.º 149 de 2009/11/04 sobre Lavagem
de Capitais, para aplicação seguintes “entidades financeiras”:
i.
ii.
iii.

Instituições de crédito, instituição financeira internacional e
parabancárias, que tenham a sua sede no território cabo-verdiano;
Entidades que explorem o serviço público de correios, na medida em
que prestem serviços financeiros e;
Sucursais, agências e outras formas de representação das entidades
referidas na alínea anterior, situadas em território cabo-verdiano, que
tenham a sua sede no estrangeiro.

Tendo em conta as alterações legislativas acima referidas, o Código
Penal Cabo-verdiano (aprovado pelo Decreto-Legislativo n.°4/2003, de 18 de
novembro) sofreu alterações significativas. A título de exemplo, a pena máxima
de 25 anos para um líder de uma organização terrorista passou para 35 anos na
última revisão.
Em termos analíticos, apresenta-se de seguida uma breve descrição do
panorama legislativo dos principais eixos normativos:
- Prevenção de Lavagem de Capitais no Sector Bancário e Financeiro
O art. 4º da Lei n.º 38/VII/2009, de 27 de abril, atribuiu ao BCV, enquanto
entidade de supervisão do sistema bancário e financeiro, o poder de editar regras
de boa prática bancária com o propósito de combater a lavagem de capitais e de
outros bens, bem como de acompanhar e fiscalizar a aplicação das regras e
medidas de prevenção da lavagem no sector bancário e financeiro.
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- Principais medidas de prevenção sobre branqueamento de capitais
O art. 5º da Lei n.º 38/VII/2009, de 27 de abril, impõe o cumprimento dos
deveres de prevenção as entidades:
a)

b)

c)

d)
e)

Sujeitas à supervisão do BCV, nomeadamente, as instituições de
crédito, sociedades financeiras, instituições off shore financeiras,
seguradoras, casas de câmbio e sociedades de entrega rápida de
valores em numerário;
Sujeitas à supervisão da entidade que exerce a supervisão de Jogos,
nomeadamente, entidades que exploram jogos de fortuna ou azar,
lotarias, apostas mútuas e promotores de jogos de fortuna ou azar;
Os comerciantes de bens de elevado valor unitário, nomeadamente,
entidades que se dediquem ao comércio de penhores, de metais
preciosos e de veículos luxuosos;
Que exerçam atividades de mediação imobiliária ou de compra e venda
de imóveis para revenda;
Os advogados, solicitadores, notários, conservadores dos registos,
auditores, contabilistas e consultores fiscais, quando intervenham ou
assistam, a título profissional, em operações de: Compra e venda de
bens imóveis; Gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos
pertencentes a clientes; Gestão de contas bancárias, de poupança ou
de valores mobiliários.

Por conseguinte, a lei define o conjunto de deveres a cumprir pelas entidades,
nomeadamente:
- Dever de identificação e verificação da identidade (n.º 1, art. 8º da Lei
n.º 38/VII/2009, de 27 de abril)
As entidades financeiras devem identificar os seus clientes, regulares
ou ocasionais e verificar as suas identidades sempre que com eles estabeleçam
qualquer relação de negócio, nomeadamente a abertura de contas de depósito,
cadernetas de poupança, transferências internas ou internacionais de fundos,
câmbio de moeda, prestação de serviços de guarda de valores, prestação de
garantias, venda de apólices de seguros, ou transação de títulos de qualquer tipo.
- Dever de diligência continuada e acrescida (art. 9º e n.º 1 e 2, art. 14º
da Lei n.º 38/VII/2009, de 27 de abril)
As entidades financeiras devem exercer uma atenção continuada sobre
a relação de negócio e examinar de perto as transações executadas, de molde a
assegurar que são consistentes com o seu conhecimento do cliente, as suas
atividades comerciais e o seu perfil de risco e, quando exigível, a origem dos
seus fundos. As entidades financeiras devem prestar especial atenção à
identificação do cliente e à natureza das operações que, pela sua frequência,
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volume inusitado, estrutura complexa, ou aparente falta de finalidade de natureza
económica ou legal, levantem suspeitas de se encontrarem ligadas à prática dos
crimes previstos na presente lei. Nos casos previstos no número anterior as
entidades financeiras, para além da identificação, devem inteirar-se da origem e
destino dos fundos e da verdadeira natureza da operação, não devendo referir
ao cliente as suas suspeitas.
- Recusa de realização das operações e suspensão de execução da
operação (art. 13º e n.º 1, art. 21º da Lei n.º 38/VII/2009)
Em caso de ausência de identificação do cliente ou do representado ou
beneficiário efetivo, nos casos previstos na presente lei, a entidade financeira
deve recusar a operação pretendida.
Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: Controlo e
Prevenção 34. As entidades financeiras, podem, quando haja receio do
desaparecimento dos fundos, sem informar o cliente, suspender a execução de
quaisquer operações que fundadamente suspeitem estar relacionadas com a
prática dos crimes previstos no art. 24º da Lei n.º 38/VII/2009 e informar desse
facto a UIF.
- Dever de conservação de documentos (art. 15º da Lei n.º 38/VII/2009)
As entidades financeiras devem conservar, sob qualquer forma de
suporte, cópias dos seguintes documentos:
a)

b)

Demonstrativos da identidade dos clientes, beneficiários e
representados, fichas de abertura de contas de depósito e
correspondência relacionada, durante, pelo menos, o período de cinco
anos a seguir ao encerramento da conta ou ao fim da relação de
negócio;
Cópias dos registos relativos às transações executadas, de molde a
permitir a reconstituição das transações, bem como os relatórios
escritos referidos neste diploma, durante o período de cinco anos a
seguir à execução da transação.

As entidades financeiras, sempre que solicitadas, devem fornecer
cópias dos documentos referidos no número 1 às autoridades competentes e à
UIF, para efeitos de investigação do crime de lavagem de capitais.
- Dever especial de colaboração e de informação (art. 20º e n.º 1, art.
19º da Lei n.º 38/VII/2009)
As entidades financeiras devem informar imediatamente a UIF,
nomeadamente por fax ou correio eletrónico, logo que saibam ou fundadamente
suspeitem que quaisquer fundos ou bens que recebam ou se encontrem inscritos
nos seus livros são provenientes dos crimes previstos no art. 24º da Lei n.º
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38/VII/2009, de 27 de abril, ou sempre que tenham conhecimento de quaisquer
factos que possam constituir indícios da prática daqueles crimes.
As entidades financeiras devem fornecer ao juiz ou ao Ministério
Público, quando estes o ordenarem, informações, documentos, como quaisquer
outros objetos que tiverem na sua posse, que sejam necessárias à instrução do
processo por crime de lavagem de capitais e de outros bens provenientes de
atividades criminosas, ou que devam ser congelados ou apreendidos, afastando
a obrigação de sigilo bancário.
- Organização interna anti-lavagem (n.º 1, art. 17º da Lei n.º 38/VII/2009)
As entidades financeiras devem desenvolver e aplicar programas de
prevenção de lavagens de capitais, que deverão, pelo menos, incluir o seguinte:
a)

b)

c)

Políticas internas, procedimentos e controlos, incluindo adequados
procedimentos de observância regulatória (compliance) e processos
adequados de avaliação com vista a assegurar elevados padrões de
recrutamento de pessoal;
Formação continuada de funcionários e empregados, de molde a
permitir-lhes reconhecer transações e ações que possam estar
relacionadas com a lavagem de capitais, dando-lhes esclarecimento
sobre como atuar nesses casos;
Procedimentos de auditoria interna para verificar a conformidade,
observância regulatória e efetividade das medidas tomadas para aplicar
este diploma.

Discussão jurídico-legal
Esta secção tem por objetivo apresentar a evolução dos conceitos dos
crimes de lavagem de capitais e de financiamento do terrorismo ao longo dos
vários diplomas legais segundo o Gráfico 1, abordando a evolução da legislação
produzida ao longo dos anos, apresentando uma visão estratégica no combate a
lavagem de capital e ao financiamento do terrorismo, analisando os conceitos
nos cinco diplomas.
Cabo Verde, enquanto estado membro do GIABA, concordou em
submeter-se a um processo de Avaliação Nacional de Risco (ANR), em
conformidade com as normas internacionais da GAFI, em setembro de 2017,
para a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do
terrorismo. O âmbito da avaliação consiste em determinar se as leis, os
regulamentos e outras medidas exigidas, nos termos dos critérios essenciais em
vigor, foram implementados de forma completa e adequada às medidas
necessárias, e se o dispositivo de luta contra o branqueamento de capitais e de
financiamento do terrorismo é eficaz. O país avaliado é classificado consoante a
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eficácia das medidas aplicadas para detetar, prevenir ou sancionar casos de
branqueamento de capital e do financiamento do terrorismo.
Com base na evolução da legislação (Gráfico 1), a visão de Cabo Verde
no combate a este flagelo, na interpretação, podemos detetar que a lei existe
desde do ano 1993, mas ao longo dos anos houve algumas alterações até a
última lei que foi em 2016. Ao longo desses períodos podemos detetar que no
período que vai de 1993 a 2002, houve uma paragem em relação a este
fenómeno, também podemos ver que nessa altura não se referia concretamente
a lavagem de capital e o financiamento do terrorismo, já na lei de 2002, houve
uma abordagem mais aprofundada em relação à lavagem de capital, mas nessa
lei não se referia concretamente ao financiamento do terrorismo. Esta lei foi
revogada em 2009 visto que uma vez já tinha sido criado a UIF (2008), junto das
instituições financeiras, e também ao longo dos anos houve a necessidade de
associar a instituição autónoma ao ministério da justiça o que aconteceu no ano
2012.
Com novas exigências de combate desses fenómenos e com a
avaliação de risco que Cabo Verde está submetido neste momento e para que
se cumpra as recomendações da GAFI, houve a necessidade de aperfeiçoar as
leis de lavagem de capital e do combate ao financiamento do terrorismo, visto
que essas responsabilidades já não justificavam estar centradas apenas na UIF,
mas sim nos órgãos de polícia criminal, das autoridades judiciarias, etc.
Para promover avanços nesta área de conhecimento foram sugeridos
direcionamentos para novas pesquisas, no sentido de avaliar a visão estratégica
de Cabo Verde no combate a esses importantes crimes, desenvolver
metodologias capazes de lidar com mecanismos da auditoria forense que poderia
prever na legislação desta natureza. Quanto ao impacto económico, podemos
verificar que os estes crimes causam danos consideráveis a nível micro e macro
económico.
Cabo Verde atravessa, neste momento, uma crise financeira, onde uma
das maiores preocupações é a taxa de desemprego, entre outros fatores. Assim,
as organizações criminais têm mais oportunidade de encontrar pessoas que
estejam dispostas a colaborar para receber uma compensação financeira
ajudando desta forma o aumento desses crimes. E, por fim, futuramente é
previsto que Cabo Verde crie medidas em função da transnacionalidade dos
crimes em analise através da auditoria forense, com medidas fortes para que
essas mudanças tenham uma visibilidade reforçada, não apenas nas instituições
como também na sociedade.
Conclusão
Este trabalho teve por objetivo analisar o posicionamento de Cabo
Verde em relação a lavagem de capital e o combate ao financiamento do
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terrorismo de acordo com as recomendações da GAFI com o fim de produzir
conhecimento para identificar lacunas e, apontar diretrizes para futuras
investigações que venham a contribuir para esta área de conhecimento. O
referido objetivo foi alcançado visto que o posicionamento de Cabo Verde ao
longo desse percurso tem alcançado algumas dessas recomendações para o
combate na sua proliferação. Mas, em relação aos blocos de recomendações,
terá alcançado principalmente na cooperação internacional, a aplicação de
instrumentos internacionais para o auxílio judiciário mutuo.
Para promover avanços nesta pesquisa há necessidade de entrevistar
a todos os membros ligados a esses fenómenos sociais para que se possa tirar
o melhor partido desta investigação e para não a centrar apenas na análise
documental. E, por fim, para os trabalhos futuros, sugere-se a ampliação desta
pesquisa a outras bases de dados, outros instrumentos de investigação e o
desenvolvimento de trabalhos que visem eliminar algumas barreiras em relação
as leis da lavagem de capital e o combate ao financiamento do terrorismo.
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Resumo
Este estudo visa aferir a perceção que os universitários têm do setor bancário e
fundamentar determinados critérios e razões da escolha de produtos e serviços
no universo bancário em São Vicente.
Objetiva-se dar respostas coerentes e fidedignas aos públicos específicos, banca
e universitários, baseando-se numa análise detalhada dos fatores
influenciadores da imagem do setor bancário que levam à escolha e / ou
fidelização dos universitários da ULCV.
Levou-se a cabo a aplicação presencial de questionários a uma amostra definida
cientificamente entre os alunos da ULCV (174 num universo de 458 alunos), e
entrevistas aos responsáveis dos bancos. Procedeu-se ainda a uma investigação
bibliográfica dos vários conceitos trabalhados e a sua aplicabilidade a nível do
setor bancário.
Em termos conclusivos é de realçar que existe um défice na forma como os
bancos transmitem a sua imagem, não adotando uma política de marketing bem
definida que garanta a divulgação dos serviços e produtos, fazendo com que haja
uma fraca informação sobre a existência de programas criados exclusivamente
para universitários, embora os alunos tenham uma imagem positiva dos bancos.
Palavras-chave: sector bancário, universitários, qualidade de serviços,
satisfação, fidelização.
Abstract
This research aims to analyze how college students view the banking sector and
how they use criteria and reasons for choosing products and services in São
Vicente’s banking environment.
We intend to give coherent and accurate answers for both the banking sector and
the college students, based on an exhaustive analysis of factors which have an
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effect on the image of the banking sector and causing the students of the ULCV
(Universidade Lusófona de Cabo Verde) to become loyal clients of a given bank.
A scientifically defined sample of 174 students, out of 458, was surveyed; and the
bank managers were interviewed. Moreover, bibliographical research on
concepts, as well as their applicability in the banking sector, was conducted.
To conclude, the way the banks present their image is defective. They lack a welldefined marketing policy that favors the dissemination of their services and
products. The information about programs targeting college students only is
insufficient, despite the fact the students have a positive view of banks.
Keywords: banking sector, college students, quality of services, satisfaction,
clients’ loyalty.
Introdução
Cabo Verde, durante algum tempo, foi caraterizado como uma pequena
economia aberta numa envolvente cada vez mais globalizada e competitiva.
Notava-se uma economia muito condicionada pela conjuntura externa e que tinha
em conta também uma base produtiva pouco desenvolvida.
Após um período de grande crescimento económico, suportado pelo
imobiliário turístico, a economia cabo-verdiana entrou num período de alguma
estagnação, a partir do início da crise financeira nos mercados europeus, em
2008.
Sem riquezas naturais, o desenvolvimento económico de Cabo Verde
está baseado no turismo e na pesca, contando também este país com as
remessas dos emigrantes.
As atuais exigências sociais e económicas de Cabo Verde têm, nos
últimos tempos, impulsionado o investimento em instituições privadas do Ensino
Superior. Em São Vicente, existem 06 instituições de Ensino Superior, que
leccionam cursos de áreas diversas desde as sociais, humanas, passando pelas
económicas, entre outras.
O setor bancário tem como caraterística a prestação de serviço. É um
setor de vital importância, tendo em vista o seu desempenho na economia
nacional. Mas somente pouco tempo atrás os bancos colocaram os clientes como
centro das atenções na demarcação do foco de seus produtos e serviços
(Polidoro 2006).
No setor financeiro, a concorrência e a necessidade de ganho em
escala, tem desencadeado um processo acelerado na disputa por novos
mercados, a retenção de clientes e consequentemente competitividade. Visto
que as empresas buscam caminhos para se perpetuarem, em esforços que se
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convencionou chamar “Vantagens Competitivas” (Porter 1999), a crescente
competitividade exige que o marketing bancário aproxime-se cada vez mais do
cliente.
Uma forma de se conceber as estratégias das organizações é pela
imagem que os consumidores criam delas, a forma como as analisam e fazem
associações.
Segundo Tavares (1998), o conceito de imagem nasceu em 1955,
associado à constatação de que os consumidores compram os produtos não
somente por seus atributos e funções físicas. De maneira similar aos atributos
estaria a questão dos significados acerca da marca como se fossem
personalidades. Com a ampliação do conceito, a imagem passou a abranger uma
infinidade de relações entre empresa e consumidores.
A imagem é diferente e varia de pessoa para pessoa ou seja, é utilizada
em diversos sentidos e tem vários significados.
A imagem dos bancos é um fator de relevância estratégica para essa
área dos serviços, bem como determinante para a economia e o desenvolvimento
de um país, devendo por isso ser dada uma atenção e ênfase especial. A
importância atribuída à imagem dos bancos, ganha novas proporções, isto é,
passa a ser considerada como recurso estratégico, na busca da competitividade,
tanto para os bancos como para o próprio país. A competitividade passa
imprescindivelmente pelo conhecimento dos diversos públicos e das suas
necessidades, de forma a poder dar a devida resposta que se pretende, seja
diferenciada e preferida pelos públicos visados.
A abertura económica e o interesse das empresas multinacionais nos
novos mercados estão impulsionando estudos em estratégia, marketing e
performance dos investimentos em marketing das empresas de quase todos os
setores, principalmente as de serviço. Estas têm sofrido nos últimos anos,
profundas modificações, decorrentes sobretudo de fatores como a globalização,
a competitividade, os avanços tecnológicos e o novo perfil do consumidor, mais
exigente e consciente dos seus direitos. Estes fatores têm forçado as
organizações de serviços a buscarem informações sobre a preferência dos seus
clientes, principalmente, quando se trata de instituições financeiras, que
apresentam transformações aceleradas no mercado.
Hoje, a procura por uma formação de nível superior atinge níveis nunca
verificados no passado e as instituições de ensino superior vêem-se
confrontadas com públicos cada vez mais variados e diversificados. Perante
questões económicas e financeiras que caraterizam o país, a banca surge como
alternativa e possível resposta aos alunos que pretendam continuar os estudos,
através de produtos e serviços próprios para esse público. Entretanto a escolha
de um banco depende não somente do conhecimento dos produtos e serviços
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disponíveis, dos benefícios, mas sobretudo de toda a imagem que envolve a
instituição.
A pouca ou deficiente divulgação dos serviços bancários direcionados
aos universitários, aliada a necessidades específicas desse mesmo público,
muitas vezes deturpada por fatores externos diversos, determinou que se
respondesse com o presente estudo, a seguinte pergunta de partida:
“Qual é a imagem que os universitários têm dos bancos e em que
medida influência a sua escolha e fidelização?”.
De acordo com a pergunta acima e tendo em conta que alguns
influenciadores da imagem relacionam-se com o perfil da população estudada,
torna-se pertinente estudar algumas hipóteses:
H1: A imagem que os universitários constroem dos bancos está diretamente
ligada (ou não) à forma e ao conteúdo dos produtos e serviços prestados.
H2: O desempenho e a imagem transmitida pelos bancos é o fator determinante
na escolha e fidelização dos universitários.
Objetiva-se pois analisar a influência da imagem do setor bancário na
escolha e fidelização dos universitários. Para tal pretende-se perceber o grau de
ligação dos universitários com o setor bancário e identificar as variáveis que
determinam a escolha dos mesmos.
A pertinência que os resultados do estudo têm para os públicos,
universitários e banca justifica de imediato o estudo.
É importante, por um lado, o conhecimento dos produtos e serviços que
são disponibilizados pela banca, ao público universitário e por outro, perceber a
imagem que os universitários têm do setor bancário, sabendo que estes
constituem parte significativa de futuros profissionais ativos na sociedade, com
potencialidades de investimento, possibilitando assim o direcionamento de
estratégias que respondam às reais e potenciais necessidades desses clientes.
O resultado dessa investigação servirá para orientar os bancos nas
ações especializadas e particulares, de acordo com o segmento em estudo,
redefinindo as suas estratégias interventivas, especializadas e específicas, por
forma a melhorar a sua atuação e reforçando a sua imagem.
Este artigo está estruturado por forma a facilitar a leitura e a
compreensão dos leitores subdividindo-se em secções distintas.
Inicia-se com a introdução onde são disponibilizadas as informações
para que o leitor tenha uma visão geral e explicativa do estudo e onde constam
o enquadramento teórico do tema em estudo e uma breve exposição sobre as
organizações de serviço, em particular as do setor bancário.
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Na secção 2, a metodologia aplicada para atingir os resultados; na
sessão 3, o referencial teórico e na 4 a apresentação e discussão dos trabalhos,
bem como a contribuição da referida pesquisa.
A parte final foi destinada às considerações finais do estudo, onde são
apresentadas as conclusões e são deixadas sugestões e onde consta também a
bibliografia utilizada e os anexos.
Metodologia
Enquadramento metodológico
No tocante aos fins trata-se de uma pesquisa com caráter descritivo e
exploratório. Descritivo porque descreve bem e com detalhes o fenómeno em
estudo e expõe caraterísticas específicas de uma determinada população, neste
caso os alunos da ULCV – Universidade Lusófona de Cabo Verde. Exploratório
porque familiariza-se com um assunto ainda pouco conhecido e pouco explorado.
Sendo um tipo de pesquisa muito específico, assume a forma de estudo de caso
e visa oferecer informações sobre o objeto deste e orientar a formulação das
hipóteses. Quanto aos meios é uma pesquisa bibliográfica, pois o
desenvolvimento do trabalho será realizado por meio de material acessível ao
público em geral, como livros, internet, revistas e artigos.
Ainda sobre a metodologia da pesquisa, esta classifica-se quanto à
abordagem, como sendo quantitativa e qualitativa também, pois, suporta-se de
instrumentos tanto estatísticos, através da análise dos dados obtidos no
tratamento dos questionários através do SPSS, como não estatísticos através
das entrevistas aplicadas.
Procedimentos de seleção da amostra
O objetivo foi apurar as considerações dos alunos clientes e dos que
não usufruem do serviço dos bancos, em relação à imagem que estes têm das
instituições bancárias.
Como não temos a informação sobre o tamanho possível da proporção
populacional, os cálculos devem basear-se no intervalo mais amplo possível, o
que ocorre quando o valor amostral é igual a 0,50 (Stevenson 2001, p. 212).
O método utilizado na escolha do público-alvo foi o de “amostragem
aleatória” pois a escolha das diversas unidades da amostra foi realizada de uma
forma arbitrária, dum universo de 458, em função da conveniência da pesquisa
e da disponibilidade dos alunos, sem nenhum critério específico, 174, escolhidos
aleatoriamente em cada turma, em função do número total das turmas, sobre um
nível de confiança de 90% e margem de erro de 5%, aplicada a fórmula de
Stevenson.
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Segundo Stevenson (2001, pp. 212-213) a dimensão da amostra com
base na estimativa da proporção populacional é obtida através da seguinte
fórmula:

N  p  1 p   Z / 2 

2

n

p  1 p    Z / 2    N  1  E2
2

Onde:
n = Número de indivíduos na amostra

Z / 2  Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado.

p

x
 Proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria que
n

estamos interessados em estudar.

q  1

x
 1 q  Proporção populacional de indivíduos que não pertence à
n

categoria que estamos interessados em estudar.
E = Margem de erro ou erro máximo de estimativa, identifica a diferença
máxima entre proporção amostral e a verdadeira proporção populacional.
Os aspetos relevantes que foram necessários considerar no
questionário foram: curso e grau, género, idade, naturalidade e rendimento
mensal do agregado familiar. Os dados foram devidamente lançados e tratados
mediante o recurso ao programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences),
(versão 20.0), que permite efetuar o tratamento de dados estatísticos a nível das
ciências sociais.
Referencial teórico
O sector bancário em Cabo Verde
O sector bancário cabo-verdiano tem sofrido alterações bastante
profundas, não fugindo à regra do que tem sucedido tanto na Europa como nos
Estados Unidos da América (EUA). Nas últimas décadas, ele tem evoluído, em
termos tanto de número de bancos, de agências bancárias como dos serviços
prestados e produtos oferecidos.
O aumento crescente do número de agências de praticamente todos os
bancos e a diversificação dos serviços oferecidos (ATM’s, Home Banking, POS,
Internet Banking, Transferências TIPP, etc.) traduz o fenómeno da
«bancarização» da população.
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A insularidade própria do arquipélago de Cabo Verde tem levado a que
as empresas se concentrem na capital do país situada na ilha de Santiago, a
cidade da Praia.
Assim, em São Vicente, existem apenas agências representativas das
sedes que se situam na cidade da Praia, num total de seis bancos dos quais se
distribuem pela ilha em onze agências.
Vivemos numa era de progressiva competitividade, liberalização dos
fluxos económicos e a rápida evolução no comportamento dos consumidores, em
que as organizações no geral são obrigadas a adaptarem-se às alterações que
vão ocorrendo. Ao mesmo tempo, os seus clientes mostram-se cada vez mais
exigentes e bem informados, sabem o que querem e como querem.
Verifica-se assim, que a maioria dos bancos locais adota políticas
corretas de fidelização e preservação dos seus clientes, fornecendo produtos e
serviços diferenciados em relação aos dos concorrentes. Igualmente a busca
incessante de novos públicos é uma realidade procurando, por um lado,
aumentar a quota de mercado e, por outro lado cumprir com a responsabilidade
social perante uma economia em crescimento mas ainda marcada pelo fraco
poder de compra das famílias.
Caracterização dos alunos da ULCV
O corpo discente que comporta a ULCV é essencialmente jovem,
composto por alunos com idade compreendida na sua maioria entre os 18 e os
35 anos, sendo a maior percentagem entre 20 a 23 anos e com prevalência do
sexo feminino.
A maioria dos alunos provém de outros concelhos carenciados do país
e são oriundos de famílias muitas vezes numerosas e com fracos recursos
financeiros.
Alguns têm a sorte de conseguirem algum financiamento para os
estudos, através do Estado ou de outras entidades locais e do concelho de
origem, mas muitas vezes as famílias enfrentam sérias dificuldades no
cumprimento das suas responsabilidades, ou seja, suprir as necessidades
básicas durante o período letivo e a estadia dos filhos em São Vicente.
O universo de bolseiros, num número de 219 alunos, constitui cerca de
45% da população universitária, o que demonstra a fraca capacidade económica
de muitas famílias em custearem os estudos dos filhos.
A maioria tem um primeiro contacto com as instituições bancárias,
quando inicia a vida universitária, normalmente para fazer uso do cartão
multibanco e por em segurança o dinheiro.
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Assim, com a disponibilização, por parte da banca, de serviços
direcionados aos universitários, o número de alunos tende a aumentar.
Entretanto as parcas informações tornam-se um obstáculo aos que, não estando
na posse de dados, vêm a continuidade dos estudos posta em causa.
Apresentação e discussão dos resultados
Em relação aos inquiridos, nota-se que a maioria é do sexo feminino,
atingindo 59,5% da amostra e um público maioritariamente jovem, situando
grande parte na faixa etária entre os 20 e 23 anos.
Outro fator determinante é a naturalidade demostrando que a maioria
dos alunos da ULCV é oriunda de outras ilhas vizinhas de São Vicente e de
concelhos mais carenciados. Os dados levam a aferir que a ULCV é frequentada
na sua maioria por estudantes provenientes de outras ilhas, aspeto que confirma
a constituição populacional da ilha de São Vicente, composta na sua maioria por
habitantes provenientes das ilhas vizinhas (tabela 1).
Verifica-se ainda que 50.2% dos agregados familiares dos inquiridos
possuem um rendimento mensal abaixo dos 25.000ECV o que comprova o fraco
nível de rendimento das famílias (tabela 2). Torna-se relevante salientar que
49.7% das famílias possui um rendimento mensal superior a 25.000ECV. Nessa
escala encontram-se os alunos que vivem sozinhos e custeiam o seu próprio
curso, por possuírem um vínculo laboral.
No respeitante ao grau de ligação dos inquiridos a uma instituição
bancária, nota-se que a maioria 88.96% têm uma conta bancária, o que leva a
concluir que grande parte dos jovens atualmente procuram esse serviço. Os
poucos que não possuem uma conta, 11.04%, são na sua maioria
desempregados e optam por não usufruir desse serviço na sua grande parte, por
questões financeiras (gráfico 2).
Ao se questionar sobre as razões que mais influenciam a escolha de um
banco aparece a segurança do dinheiro, status, independência e ter acesso ao
cartão multibanco. Assim, seguido da segurança do dinheiro com 36.2%, os
inquiridos têm outras opções que não as indicadas (20.2%), dos quais
relacionamentos afetivos com colaboradores dos bancos, razões familiares,
exemplo dos pais (gráfico 3).
No que respeita aos critérios evidenciados como influenciadores na
escolha de um banco, denota-se que a qualidade do serviço lidera enquanto
aspeto muito influenciador, para os universitários, com 68.1%, seguido do bom
atendimento e da rapidez, com 60.7%. A imagem e know-how tecnológico, foram
apontados como critério influenciador da escolha, com 42.3%, seguido de
flexibilidade e liquidez e de conveniência, com percentagens aproximadas de
41.1% e 40.5% respetivamente.
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Gráfico 1: Grau de influência dos fatores motivacionais e racionais na escolha
do banco
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Fonte: Resultados da Investigação (SPSS)

Contribuição da pesquisa
Para os bancos
Os resultados do estudo permitem aos bancos identificar as
necessidades do público universitário por forma a direcionar estratégias
específicas de intervenção. Igualmente permitirá melhorias no sistema
comunicativo primando pela divulgação dos serviços e produtos e focalizar no
público específico.
Permite ainda primar pela melhoria constante na perspetiva de possível
segmentação do atendimento aos públicos específicos, inovar, diversificar,
esmerar pela segurança, fiabilidade e a qualidade como aspetos determinantes
no reforço da imagem institucional.
Para os universitários
Demonstra a necessidade de ações pró-ativas por parte dos
universitários, recorrendo a informações detalhadas sobre os serviços
disponibilizados pelos bancos, bem como os benefícios e formas de acesso.
Essa pró-atividade deve passar pela apresentação de propostas aos
bancos para a disponibilização de novos produtos e serviços específicos para as
suas necessidades.

287

NEUSA SANÇA

Para as universidades
Demonstra a necessidade de uma aproximação e mediação do público
bancário e os universitários, visando a criação de parcerias que respondam às
necessidades das partes, contribuindo para o alargamento ao acesso superior e
desenvolvimento económico baseado na educação.
Conclusões
Em virtude do que foi mencionado ao longo do trabalho, conclui-se que
a criação de uma identidade visual bem demarcada e uma comunicação em
concordância podem constituir uma vantagem competitiva nas organizações com
forte interface com os clientes, principalmente as do sector bancário.
A pesquisa revelou que grande percentual de estudantes da ULCV,
provêm de ilhas vizinhas, e possuem uma conta bancária que antecede à
iniciação dos estudos universitários.
Podemos considerar que a hipótese 1 foi também comprovada pois a
imagem que os universitários constroem dos bancos e que os influencia na sua
escolha e fidelização, está diretamente ligada à forma e aos conteúdos dos
serviços prestados por estes.
O estudo permitiu ainda identificar os fatores que estão na base da
escolha dos bancos pelos universitários que, para além de múltiplos, têm um
grau de relevância disperso, variando de indivíduo para indivíduo, o que
demonstra que a personalização dos serviços é igualmente aspeto
imprescindível e de incidência na imagem percebida.
Este trabalho proporcionou valiosas informações sobre a imagem que
os clientes universitários, mais precisamente os da ULCV, têm dos serviços
prestados pelos bancos, detetar que existe uma preocupação em dar resposta
às necessidades destes. Paralelamente, denotou-se que existe uma débil
informação por parte dos universitários, seja pela deficiente comunicação dos
bancos seja por alguma inércia dos alunos.
Por outro lado, o estudo permitiu um conhecimento mais profundo da
banca local e será uma mais valia para os leitores que se munirão de informações
importantes e pertinentes.
Para finalizar se conclui que a banca é cada vez mais indispensável na
vida de qualquer indivíduo, seja universitário ou não, devido aos vários serviços
que oferece entre operações financeiras como: verificação de saldo, extrato,
pagamentos de impostos, transferências, empréstimos e outros serviços,
essenciais ao dia a dia das pessoas.
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Cada vez mais, pela conjuntura económica, comodidade de entre outros
fatores, fica imprescindível recorrermos aos serviços dos bancos, principalmente
aos diversos serviços online proporcionados, em consequência do incremento
revolucionário da Internet Banking, que proporcionam maior comodidade aos
utentes e diminuem o pesadelo das filas intermináveis.
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Anexos
Tabela 1: Naturalidade
Descrição

Frequências

%

Percentagem

%

Válida

Cumulativa

Santo Antão

99

60,7

60,7

60,7

São Vicente

46

28,2

28,2

89,0

Boa Vista

1

0,6

0,6

89,6

São Nicolau

8

4,9

4,9

94,5

Santiago

2

1,2

1,2

95,7

Sal

7

4,3

4,3

100,0

163

100,0

100,0

Total

Fonte: Resultados da investigação (SPSS)

Tabela 2: Rendimento mensal do agregado familiar
Descrição

Frequências

%

Percentagem

%

Válida

Cumulativa

Menos de 10

18

11,0

11,0

11,0

10 a 15

31

19,0

19,0

30,1

15 a 25

33

20,2

20,2

50,3

Mais de 25

81

49,7

49,7

100,0

163

100,0

100,0

Total

Fonte: Resultados da investigação (SPSS)
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Gráfico 2: Tempo que é cliente de algum banco

Fonte: Resultados da investigação (SPSS)

Gráfico 3: Razões para a escolha do banco

Fonte: Resultados da investigação (SPSS)
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo analisar a evolução da transição
demográfica na África Subsaariana e servir de comparação para analisar a
transição demográfica em Cabo Verde. De forma a medir a que ritmo está o
alcance do dividendo demográfico em Cabo Verde, tendo em conta o
crescimento populacional, as taxas de fecundidade, população em idade ativa e
taxa de mortalidade.
Um país onde o número de jovens aumenta e há um decréscimo na taxa de
fertilidade, existe uma alta probabilidade de beneficiar do dividendo demográfico,
que poderá aumentar a produtividade económica e a força de trabalho em
relação ao número de dependentes. Neste âmbito, é importante examinar em
que ponto se encontra a transição demográfica em Cabo Verde para
consequentemente verificar quando se pode usufruir do tão desejado dividendo
demográfico.
Palavras-chave: transição demográfica, dividendos demográficos, crescimento
económico, África Subsariana, Cabo Verde.
Abstract
This article aims to analyse the evolution of the demographic transition in sub Saharan Africa and to compare it to the demographic transition in Cape Verde. In
order to measure the pace of demographic development in Cape Verde we take
into account population growth, fertility rates, working age population and
mortality rate. In a country where the number of young people increases and there
is a decrease in the fertility rate, there is a high probability of benefiting from the
demographic dividend, which could increase economic productivity and the
workforce in relation to the number of dependents. In this context, it is important
to examine the extent to which the demographic transition exist in Cape Verde, in
order to verify when the desired demographic dividend can be used.
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Introdução
A maioria dos países desenvolvidos já concluíram a transição
demográfica, enquanto muitos países em desenvolvimento da África
Subsaariana, permanecem com elevadas taxas de fecundidade, com uma
elevada taxa de desemprego, um fraco investimento na saúde, na educação,
bem como um débil investimento em infraestruturas, atrasando dessa forma a
transição demográfica que acaba por fechar as portas ao dividendo demográfico.
Cabo Verde, um país de desenvolvimento médio, tem condições para
reverter este quadro e contrariar o enquadramento demográfico que se sente nos
outros países da África, podendo desta forma garantir o desenvolvimento
económico e o avanço tecnológico.
Cabo Verde assinou, em 2000, a Declaração do Milénio, que tinha 8
objetivos específicos de desenvolvimento (erradicar a extrema pobreza e a fome;
alcançar a educação primária universal; promover a igualdade de género e
empoderamento da mulher; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde
materna; combater o HIV/SIDA; malária e outras doenças; garantir a
sustentabilidade ambiental e desenvolver parceria global para o
desenvolvimento;) a serem atingidos até 2015. Segundo o site “Radio Educativa”,
do Ministério da Educação, publicado a 31 de maio de 2016, José Sanches,
membro do Secretariado Executivo do Fórum Africano, estes objetivos foram
alcançados e Cabo Verde prepara-se agora para albergar uma experiência piloto
sobre dividendos demográficos, escolhido de entre os quatro países africanos:
Ruanda, Chade, Serra Leoa e Zâmbia.
Segundo o site de Nações Unidas - Cabo Verde 31 de março de 2017 o Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Eng.º Jorge Santos, frisou
que “O dividendo demográfico enquanto fenómeno extraordinário na vida dos
países, principalmente em África, apresenta-se como uma janela de
oportunidade para Cabo Verde…Os dados apontam para que estejamos dentro
do período de aproveitamento do dividendo demográfico que pode ir até 2050
(…).”
É interessante esclarecer também que o bónus demográfico é uma fase
temporária, pois à medida que o tempo passa, começam a aparecer os efeitos
negativos de uma sociedade envelhecida, uma população inativa, que depende
mais do que contribui. Por isso, é importante estar atento em que fase se
encontra Cabo Verde, de forma a garantir uma mais eficaz implantação de
políticas públicas para o aproveitamento do tão desejado bónus demográfico.
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Este artigo está dividido em cinco secções. A primeira secção é a
Introdução, na segunda secção elucidaremos conceitos básicos fundamentais
para uma melhor compreensão do artigo. Na terceira, abordamos o processo de
transição demográfica bem como o alcance do dividendo demográfico na África
Subsariana enquanto a quarta secção discute o caso de Cabo Verde, terminando
com a conclusão do artigo.
Transição demográfica e dividendos demográficos
Conceito de transição demográfica
Nos últimos anos desenvolveu-se um importante marco teórico e
analítico que tem a função de explicar os fenómenos populacionais: a natalidade,
a mortalidade e o crescimento demográfico da população. Esta teoria denominase por transição demográfica.
Podemos definir a transição demográfica como a oscilação que
acontece entre as taxas de crescimento e variações populacionais, tendo em
conta as taxas de natalidade e mortalidade.
Para Patón (2012), a transição demográfica é a mudança progressiva
nas taxas de natalidade e mortalidade que acompanham o avanço social. E o
resultado desta mudança faz com que haja uma nova distribuição de idade na
população com uma proporção cada vez maior entre idosos e jovens. E esta
modificação da taxa da população dependente provoca consequências
significativas aos vários níveis, quer económico como social.
Galor (2004), referiu que a transição demográfica conquistou o mundo
no decorrer do século passado, e afirmou que o crescimento populacional foi
finalmente revertido e a transição demográfica provocou uma redução
significativa nas taxas de fecundidade e crescimento da população em várias
regiões do mundo, permitindo que o avanço das economias, o progresso
tecnológico e consequentemente o crescimento da renda per capita se
concretizassem.
A transição demográfica veio a comprovar que não existe um processo
constante de crescimento populacional muito elevado. Quando ocorre a transição
demográfica, a tendência mais tarde é uma estabilização, isso acontece pelas
contínuas alterações nas taxas de natalidade e mortalidade. O principal efeito
negativo da transição demográfica, nesse sentido, seria o processo de
envelhecimento populacional.
De acordo com as principais teorias populacionais, a transição
demográfica pode ser segmentada em quatro fases diferentes, que dependem
de fatores como desenvolvimento económico, mortalidade e fecundidade. Para
uma melhor compreensão observe o gráfico abaixo:
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Gráfico 1: Fases da Transição Demográfica

Fonte: Site Geografia Opinativa, Soares de Jesus (2016)

1ª fase: Pré-transição
Na primeira fase, as taxas de natalidade e a mortalidade são elevadas,
o que contribui para um baixo crescimento demográfico. Nesta fase ocorre um
equilíbrio entre as taxas da natalidade e mortalidade, uma vez que ambas as
taxas têm valores elevados.
Essa característica é predominante em países essencialmente rurais, existindo
atualmente apenas em alguns países subdesenvolvidos. Nestes países,
normalmente, há uma fraco desenvolvimento social e baixo crescimento
económico, há um número elevado de nascimentos, da mesma forma que há um
número bastante acentuado de mortes, devido às precárias condições de vida,
acesso á saúde, saneamentos básicos, fraco acesso a educação, altas taxas de
desemprego, uma série de condições desfavoráveis, que dificultam o processo
de transição demográfica.
2ª fase: Aceleração ou explosão demográfica
Nesta fase, ocorre aquilo que se pode chamar de explosão demográfica,
que é um crescimento acentuado da população num curto período de tempo.
Podemos dizer que nesta fase acontece o desenvolvimento industrial, económico
e social das populações. A fase é caraterizada pela fase inicial da modernização
do país, onde há um rápido declínio das taxas de mortalidade, enquanto se
observa a preservação nas taxas de natalidade.
Esta aceleração demográfica acontece, não pelo aumento das taxas de
natalidade, uma vez que, como se pode observar no gráfico, não acontece
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qualquer crescimento, há sim uma estagnação, mas pela quebra brusca das
taxas de mortalidade.
Neste período, o crescimento populacional é acelerado, pelo facto do
país estar a passar por uma fase de melhoria social em termos de saúde,
saneamento básico, educação, entre outros fatores que permitem essa
mudança. Podemos então dizer que começamos a entrar na fase da transição
demográfica.
3ª fase: Desaceleração demográfica
Nesta penúltima fase, já é possível observar a queda das taxas de
natalidade e neste âmbito há também uma moderação no crescimento
demográfico. Verifica-se um desenvolvimento urbano acentuado e a redução da
taxa de natalidade tem tendência a acompanhar este desenvolvimento social.
Esse fenómeno é possível por consequência de alguns acontecimentos, como
pela aplicação do planeamento familiar, a entrada da mulher no mercado laboral
e naturalmente o declínio da fecundidade e, por esse motivo, há um gradual
declínio no número de nascimentos. Porém, essa queda de natalidade acontece
a uma velocidade inferior à da mortalidade.
4ª fase: Estabilização demográfica
Nesta última fase há uma certa estabilidade demográfica, ou seja, é
possível observar um ponderado crescimento demográfico, com um crescimento
populacional tímido, onde as taxas de natalidade e mortalidade por fim se
equilibram.
Podem até acontecer algumas oscilações, mas são oscilações muito
acentuadas, mantendo as taxas em médias muito baixas.
Segundo Galor e Weil (2000), o regime de crescimento moderno é
caraterizado por um crescimento constante, tanto em renda per capita, como a
nível tecnológico. Neste regime, existe uma relação negativa entre o nível de
produção e a taxa de crescimento da população: as maiores taxas de
crescimento da população encontram-se nos países mais pobres, e muitos
países ricos têm taxas de crescimento populacional perto de zero.
Esta fase, até um certo ponto, torna-se vantajosa, uma vez que se
verifica, a um longo prazo, um contínuo envelhecimento populacional, dada a
melhoria da medicina, o que aumenta a expectativa de vida. Com a diminuição
da taxa de natalidade, a longo prazo, é provocada a queda da população
economicamente ativa e a eventualidade de uma crise económica e social.
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Breve resumo da história da teoria da transição demográfica
Nos finais do século XIX, início do século XX, com o objetivo de estudar
os movimentos populacionais, no que diz respeito ao declínio da fecundidade na
Europa Ocidental, viria a surgir o conceito da Teoria de Transição Demográfica.
A teoria consiste em explicar as mudanças populacionais através das
oscilações da taxa de mortalidade e fecundidade, de forma a perceber a relação
que existe entre a população e o crescimento socioeconómico que se sucedeu
no último século na Europa.
A teoria de transição demográfica explica que a população passa por
fases de mudanças demográficas influenciadas pela mortalidade e natalidade e
essas mudanças socioeconómicas ajudam na modernização industrial.
A transição demográfica é um processo longo e moroso, ocorre em duas
fases: uma fase inicial, com o baixo crescimento populacional e com altas taxas
de mortalidade e fertilidade, e outra fase, onde os papéis se invertem, com alto
crescimento populacional e baixas taxas de mortalidade e natalidade.
Segundo Pena
(2007), nessas fases, há um equilíbrio em duas circunstâncias,
num primeiro momento, quando a taxa de crescimento populacional aumenta em
consequência da diminuição da mortalidade, e num segundo momento, quando
o crescimento populacional diminui com a redução da taxa de fertilidade. Ou seja,
a velocidade da mudança da taxa crescimento depende do momento em que
baixa a mortalidade e a fecundidade.
Por ser um tema bastante complexo, houve bastante teorias e autores
que explicaram a teoria de transição demográfica, mas o primeiro a desenvolver
o tema foi o demógrafo francês Adolphe Landry na obra A Révolution
Demographique publicada em 1934, onde relacionou as variáveis demográficas
e a produtividade do trabalho.
Mais tarde, o norte-americano Warren Thompson, em 1929, explica que
a evolução demográfica pode ser materializada em 3 fases: crescimento
potencial, crescimento efetivo da população e estacionário consequentemente
de diminuição. Segundo Weeks (1991) in Ordónez e Villamarín (2010), o autor
demonstrou que os países podem agrupar-se em três grandes categorias
diferentes. A primeira são os países que passaram de elevadas taxas de
crescimento populacional a taxas muito baixas, as quais podemos caracterizar
de sociedades estacionais, que começaram a decrescer. A segunda categoria de
países expõe que ambas as taxas de natalidade e mortalidade começam a
decrescer, mas a taxa de natalidade decresce mais freneticamente do que a taxa
de mortalidade. E por último, a terceira categoria de países, em que existe um
total descontrolo dos nascimentos.
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Já em 1945, o demógrafo inglês Frank Notestein apresentou a sua obra
Transição Demográfica. O autor defende na sua obra, que é possível aplicar a
teoria de transição demográfica que foi vivida na Europa Ocidental, no resto do
mundo. Tendo em conta que a experiência vivida torna-se no melhor ponto de
partida para o sucesso da transição demográfica de um país.
Segundo Diaz (1998), existem outras correntes que afirmam que é
possível encontrar num país, dois processos de transições demográficas. Uma,
onde apoia as classes altas e médias, mais escolarizadas e com maiores
recursos económicos, que se encontra no final da transição, e outra, ainda nas
primeiras fases da transição, que apoia as classes mais baixas.
Conceito de dividendo demográfico
O dividendo demográfico é o desenvolvimento acelerado que pode
surgir quando uma população tem uma proporção crescente de pessoas em
idade de trabalhar. Segundo Bloom e Canning (2011), o dividendo demográfico
resulta de efeitos contábeis e comportamentais. No que diz respeito ao efeito
contábil, este contabiliza o crescimento populacional em idade economicamente
ativa, sendo que nessa idade pode dizer-se que é o período ideal para a
poupança. E quanto ao efeito comportamental, é quando há um aumento das
mulheres no mercado de trabalho, diminuindo assim a fecundidade. Nesta fase
também há um estímulo para a poupança, para mais tarde tirar proveito de uma
reforma tranquila.
A Expressão Matematicamente contábil:
Y= PIB, N= População e L= Emprego
PPET – Proporção de População em Idade de Trabalhar
Y/N= Y/L* L/N16-64 * N16-64/N
Em que N16-64/N = PPET (=SWAP)
O dividendo demográfico é um pau de dois bicos. Segundo Lee e Mason
(2006), o período para a realização de um bónus demográfico poderá demorar
50 anos ou mais. E neste período de tempo, a diminuição da fecundidade reduz
a taxa de crescimento da força de trabalho e com a melhoria da medicina
aumenta a esperança de vida, aumentando assim a população idosa, tendo
assim mais pessoas inativas a depender da pouca população ativa.
Mas quando há uma diminuição equilibrada da fecundidade, diminuem
os recursos gastos para subsistência e estes recursos podem ser investidos de
outra forma, por exemplo, no capital humano, em infraestruturas, saneamentos
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básicos, no aumento dos recursos per capita existentes, aumentando assim a
qualidade de vida.
Cerca de um quarto da população do mundo é jovem, sabendo que
existem baixas taxas de fertilidade em muitas partes do mundo, podemos então
dizer que há uma grande probabilidade de acontecer o bónus demográfico em
muitos países. Pois num país onde o número de jovens aumenta e há um
decréscimo na taxa de fertilidade, há uma alta probabilidade de beneficiar do
dividendo demográfico, aumentando dessa forma a produtividade económica que
decorre do aumento da força de trabalho em relação ao número de dependentes.
Caso da África Subsaariana
Processo de transição demográfica
De acordo com Word Population Prospects (2015), a população mundial
atingiu 7,3 bilhões a partir de meados de 2015. Onde 16% da população mundial
vive na África (1,2 bilhão). Mais de metade do crescimento da população global
até 2050 deverá ocorrer na África.
Thakoor e Wakeman-Linn (2016) afirmaram que, talvez em pouco
tempo, o maior ativo económico da África Subsariana seja a sua população. Caso
sejam adaptadas as políticas necessárias, o potencial da mudança demográfica
pode reportar num importante crescimento.
Os autores reforçaram que as mudanças demográficas são importantes em todas
perspetivas. Acrescentando que, enquanto o resto do mundo envelhece, a África
Subsariana será a principal fonte de crescimento de força laboral mundial.
Gráfico 2: Crescimento Populacional: 1980-2050 (mil milhões de pessoas)
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É possível observar no gráfico 2 um crescimento populacional acelerado
até 2050, onde a África, juntamente com a Ásia, está no topo, como um dos
continentes mais populosos do mundo. Segundo Bloom (2016), a África tem
atualmente um sexto da população mundial e até 2050 terá 54% do crescimento
da população mundial. Espera-se que em 2018 a população da África alcance
níveis de regiões mais desenvolvidas e até meados de 2050, enquanto na
maioria dos países da Europa Oriental a população diminua 10% ou mais, a
maior parte da população da África subsariana duplicará.
Gráfico 3: Taxa de Fecundidade: 1950-2100 (Nados vivos por mulher)
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Fonte: Elaboração própria com base em World Population Prospects (2017)

A África constitui um dos continentes com a maior taxa de fecundidade
no mundo (Gráfico 3), tanto na sua conjuntura, como regionalmente. Embora
desde os anos 90 tenha diminuído gradualmente essa taxa, passando de 6,49 a
5,1. Para entender essa lenta transição demográfica da África Subsaariana, a
forma tardia como a transição demográfica na África Subsaariana acontece em
relação aos outros países e regiões, basta analisar a elevada taxa de
fecundidade em relação às outras regiões do mundo, assim como o menor uso
de métodos contracetivos.
Segundo Ruiz (2007), este acontecimento também se deve a fatores
culturais ou religiosos, pois alguns países da África subsaariana encontram-se
em processo de islamização crescente. Nestas religiões o casamento é muito
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precoce (mulheres entre os 16 e 20 anos), o que pode influenciar no aumento da
fecundidade.
O fenómeno do declínio da fecundidade faz com que a expectativa de
vida aumente (envelhecimento da população). Este é o motivo pelo qual a
proporção de idosos aumenta, e diminui a dos jovens. Segundo o World
Population Prospects (2012), a África constitui o continente com a menor taxa de
expectativa de vida e praticamente estagnou desde o final da década de 80. Isso,
devido à epidemia de HIV / AIDS, incluindo conflitos armados, estagnação
económica e doenças infeciosas ressurgentes, como a tuberculose e a malária.
Gráfico 4: Distribuição População Jovem: 2013-2100 (em milhões)
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Fonte: Elaboração própria com base em World Population Prospects (2012)

Analisando o gráfico 4, é possível constatar que existe um elevado
número de jovens, que aumenta a cada ano no continente africano. Entre 2050
a 2100, nas idades compreendidas entre 15-24, foi estimado um aumento de 437
para 603 Milhões, e nos mesmos anos os jovens entre 25-59 anos estimou-se
um crescimento de 973 a 1879 Milhões.
Chega a ser assustador, quando se coloca a possibilidade do país não
ter condições para garantir que estes jovens, ao atingirem a idade ativa, estejam
empregados, de forma a diminuir o peso dos dependentes, garantindo por sua
vez uma melhor condição de vida aos mesmos, que consequentemente viria a
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impulsionar a economia local. Por outro lado, embora a África seja o continente
mais pobre do mundo, tendo essa enorme parcela de jovens no mundo, permite
a transição demográfica, que poderá render mais tarde o dividendo demográfico.
Alcance do dividendo demográfico na África Subsariana
O dividendo demográfico acontece quando há mais recursos para o
desenvolvimento económico, quando se investe na saúde, educação, mais
empregos, entre outros fatores que ajudam no progresso económico. Segundo
Ruiz (2007), existe uma série de fatores que limitam o progresso humano e social
da África, que dificulta muito o seu crescimento, causando um atraso no
desenvolvimento demográfico: o fraco desenvolvimento económico, segundo o
Banco Mundial tem um PIB total de apenas 1% do PIB mundial, a base da
economia é sobretudo a agricultura, mas existe uma baixa produtividade neste
sector. No que diz respeito ao sector educativo, poucas crianças têm acesso ao
ensino, e as que têm, é um ensino fragilizado. No que toca aos adultos, há uma
escassa escolarização e uma baixíssima taxa de alfabetização. Quanto às
condições sanitárias, existe uma limitação no acesso a água, luz e rede de
esgotos, assim como uma imperfeita estrutura política, onde constantemente se
depara com práticas de corrupção, um débil desenvolvimento de políticas
públicas, assim como as elevadas taxas de natalidade e mortalidade motivadas
sobretudo pelo VIH/SIDA, tuberculose, malária, diarreia, causadas pelo frágil
desenvolvimento no sistema de saúde. Neste sentido, é possível constatar que
existe uma forte relação entre a pobreza e o crescimento demográfico.
Bloom et al. (2014) acrescenta que o dividendo demográfico é um grande
potencial para o crescimento económico, resultado da mudança da estrutura
demográfica, principalmente quando há uma maior proporção de jovens em
idade ativa, entre os 15 e 64 anos, do que em idade inativa, de menos de 14 e
mais de 65 anos.
Resumindo os cenários destacados nos pontos anteriores, a África,
sendo um continente que se vai destacar em termos de crescimento populacional
até 2050 e com um PIB de 5% ao ano, será considerado o continente com o
desenvolvimento mais rápido do mundo. Por outro lado, ainda assim, dado o
aumento do número de jovens, é importante criar empregos para apoiar a
população que está em idade de trabalhar.
Caso de Cabo Verde
Dados populacionais e mudança demográfica em Cabo Verde
A população cabo-verdiana sofreu muitas transformações ao longo dos
anos. Há umas décadas atrás, as taxas de natalidade e mortalidade eram
elevadas, impossibilitando dessa forma a estabilidade demográfica, mas ao
longo dos anos com a modernização, com o progresso da medicina, instruções
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alargadas para toda a comunidade, houve uma considerável melhoria no nível
de vida social, um crescente desenvolvimento, elevando consequentemente a
expetativa de vida, alinhando dessa forma o declínio da taxa de mortalidade,
disparando o crescimento populacional num curto espaço de tempo.
O Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Eng.º Jorge Santos, falou
de uma redução das taxas de natalidade (20,72/1000hab), mortalidade
(6,17/1000hab) e de fecundidade (2,33 mulheres) e numa abundante
disponibilidade da camada jovem em idade de trabalhar, realçando que uma
população jovem não pode deixar de aproveitar a oportunidade, tendo em conta
o crescimento económico, a sustentabilidade da segurança social, a redução da
pobreza e a inclusão social.
O gráfico 5 mostra que existe uma grande tendência no crescente
número de jovens, principalmente entre 2025 a 2050, atingindo em 2050 o pico
da proporção de população em idade de trabalhar. Ou seja, os dados apontam
que daqui a 33 anos teremos uma população em idade ativa que poderá garantir
um resultado com maior eficácia no benefício do dividendo demográfico.
Gráfico 5: População em idade produtiva em Cabo Verde 15-64 anos: 1950-2100
(em milhares)
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Fonte: Elaboração própria com base em World Population Prospects (2017)

Como já vimos nas secções anteriores, a transição demográfica
acontece quando as taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade diminuem,
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que por sua vez ajuda a diminuir o número de dependentes, aumentando dessa
forma, a força do trabalho e as pessoas que contribuem.
Os primeiros estágios da transição demográfica em Cabo Verde ocorreram
quando se verificou a diminuição das taxas de mortalidade, graças ao avanço da
medicina, desenvolvimento económico, implementação do saneamento básicos,
melhoramento na higiene, na alimentação, bem como no ensino (Gráfico 6).
Estas melhorias fortaleceram a possibilidade de sobrevivência das crianças, e
hoje, Cabo Verde possui a taxa de mortalidade infantil mais baixa entre os
PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa).
Em relação à taxa de natalidade (Gráfico 7) observou-se também uma
leve diminuição ao longo dos anos, o número de filhos por mulher reduziu, e isso
fez com que a mulher passasse a ter uma maior participação no mercado de
trabalho, a população tornou-se mais urbanizada.
O que aconteceu foi que as famílias, em vez de investirem todos os seus recursos
em 4 ou 5 crianças para os manter saudáveis, bem vestidos e alimentados, com
a diminuição do número de filhos passaram a ter mais recursos, investindo em
negócios
que
rentabilizaram
os
seus
rendimentos,
aumentando
consequentemente a qualidade de vida dessas famílias a longo prazo.
Gráfico 6: Taxa Bruta de Mortalidade em Cabo Verde: 2006-2015 (em milhares)
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Fonte: Elaboração própria com base no Relatório Estatístico (2015) do Ministério da Saúde
e da Segurança Social
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Gráfico 7: Taxa Bruta de Natalidade em Cabo Verde: 1950-2100 (nascimentos
por 1.000 habitantes)
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Fonte: Elaboração própria com base em World Population Prospects (2017)

Exportação do dividendo demográfico
Mesmo sem que o país tenha desenvolvido uma política pública
específica e eficaz para a diminuição da fecundidade, observou-se uma rápida
redução do número de filhos por mulher.
Estas crianças crescem, chegam à idade ativa e começam a contribuir,
aumentando dessa forma o rendimento per capita, aumentando a força do
trabalho e diminuindo a população dependente. Segundo Lee e Mason (2006),
quanto menos pessoas dependentes um país tem, mais rapidamente cresce,
pois há uma menor pressão na economia e mais recursos para investir, desde
que, claro, haja a implementação de políticas adequadas.
A UNFPA (United Nations Population Fund) tem como objetivo promover políticas
que permitam a materialização dos dividendos. Essas políticas incluem a
melhoria do acesso aos empregos de educação e de qualidade e investimento
na saúde dos jovens, especialmente sexual e reprodutiva.
Segundo a UNFPA, os países em desenvolvimento com grandes populações
jovens, poderão ver a economia do país a crescer desde que invistam na
educação e na saúde dos jovens. Os jovens devem ser vistos como uma fonte
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inesgotável de recursos, como ativo, força produtiva que serve de alavanca, de
evolução e mudança da economia nacional.
As frequentes mutações da estrutura etária, que acontecem no público
jovem, podem ser aproveitadas para o desenvolvimento económico dos países
em desenvolvimento. Mas só isso não chega, é importante criar uma atmosfera
favorável para concretizar este crescimento económico. Começando por investir
no ensino das crianças, para que estas adquiram competências necessárias,
chegando à fase adulta com uma bagagem suficiente para terem um bom
emprego, que se poderá materializar numa economia dinâmica e sustentável a
longo prazo, contribuindo para o desenvolvimento do país.
Todas estas transformações na estrutura etária levam a população a
uma possível situação de dividendo demográfico, porém, é importante realçar
que é essencial combater o desemprego para que a proporção da população
dependente (jovens de 0 a 15 anos e idosos de 65 anos e mais) em relação à
ativa (de 15 a 64 anos) seja baixa. Não basta estar numa situação demográfica
favorável para aproveitar o bónus demográfico, é importante a construção de
políticas públicas eficientes, ou seja, de nada adianta, se não houver uma
estratégia económica e política estável, para o investimento do capital humano
jovem, de forma a assegurar o bónus demográfico.
De uma forma abrangente, é essencial consciencializar as políticas
públicas para os reais benefícios de ter uma força de trabalho crescente. Neste
caso, será importante reestruturar a idade da população, de forma que a parcela
da população ativa seja maior que a população total. Promover políticas
económicas e educativas, apoiando o crescimento económico do país. Localizar
setores económicos que estão em constante crescimento no mercado, de forma
a criar mais empregos e dessa forma garantir trabalhadores qualificados para
preencher vagas neste sector.
Pilares para o alcance do dividendo demográfico em Cabo Verde
Ao longo dos anos, Cabo Verde tem apresentado um crescimento
económico sustentado. Uma das janelas de oportunidade foi o declínio da
fecundidade. Com esse declínio, a mulher passou a exercer um papel muito ativo
na sociedade e no mercado de trabalho, ou seja, aumentou a proporção de
pessoas ativas em relação às dependentes.
No que diz respeito à saúde e à educação, houve um grande
investimento nestes dois sectores de grande importância num país. Sem
esquecer das políticas de emprego, que vieram a resultar num crescimento
económico acentuado, dando assim um empurrão no aproveitamento do
dividendo demográfico.
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Figura 1: Os 4 pilares para o alcance do DD

Fonte: Elaboração própria com base em African Union Commission & Economic
Commission for Africa (2013) “Industrialization for an Emerging Africa”

A figura 1 ilustra os quatro pilares essenciais que devem ser levados em
consideração para a concretização do dividendo demográfico em Cabo Verde:
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1-

Mudança demográfica - O declínio da fecundidade torna-se no primeiro
passo para um dividendo demográfico. É primordial abordar o
planeamento familiar desde cedo nos jovens.

2-

Investir na educação – É fundamental garantir uma diminuição do
abandono escolar precoce e da taxa de analfabetismo, fazendo com
que cada vez mais jovens tenham competências para uma melhor
inserção no mercado laboral.

3-

Melhorias na saúde - É importante a manutenção da saúde em várias
fases da vida, quer em crianças, jovens ou em adultos. Nas crianças
porque contribui para o melhor rendimento escolar, nos jovens e adultos
para uma melhor produtividade no trabalho e na economia.

4-

Implementar políticas económicas e de governança – Após garantir a
mão-de-obra qualificada (investimento na educação), é importante
aplicar políticas que promovam o emprego, a economia, o comércio e o
investimento direto estrangeiro.
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O que podemos acrescentar é que num país, quando a fecundidade
reduz, há uma maior probabilidade de participação da força feminina no mercado
de trabalho, o que aumenta a proporção de população ativa. Com o aumento da
população ativa, aumenta também a poupança e investimentos financeiros,
dando dessa forma um impulso no crescimento da economia do país.
Outro facto importante que é interessante salientar, é que um casal que
tem poucos filhos vive mais tempo, gasta menos na educação e na saúde, têm
mais produtividade no trabalho e consequentemente têm mais disponibilidade
financeira, aumentando assim a qualidade de vida.
Podemos então dizer-se que perante este cenário, o país estará propício ao
recebimento do bónus demográfico.
Conclusão
Para garantir o bónus demográfico é importante, antes, assegurar a
transição demográfica. Para o desenvolvimento económico do país é
fundamental buscar a qualificação da mão-de-obra nacional, gerando uma maior
empregabilidade e, por conseguinte, gerando riquezas para o país e concebendo
dessa forma uma menor pressão na base da estrutura etária. Para isso seria
necessário um maior investimento na qualidade do ensino e ampliação do ensino
superior e técnico, qualificando mais adequadamente a população em idade
ativa. Dada a dispersão geográfica de Cabo Verde, também seria interessante
investir na educação básica em todas as ilhas. Desta forma, uma focalização na
formação de uma mão-de-obra qualificada séria, alargada às ilhas mais
problemáticas.
Torna-se importante trazer para a agenda política a questão do
investimento no planeamento familiar, saúde sexual e reprodutiva, educação de
qualidade, porque sabemos que qualquer país que queira apostar no dividendo
demográfico tem que massificar a questão de requalificação dos recursos
humanos. E, na questão da educação de qualidade, consiste em proporcionar
conteúdos adequados à problemática dos jovens e adolescentes, programas
curriculares que abordem sem tabus a questão da gravidez, aborto, doenças
sexualmente transmissíveis, alcoolismo, etc.
É importante introduzir esses temas mais cedo nos currículos escolares,
uma vez que a principal lacuna, em matéria de planeamento familiar, é o tardio e
ineficaz ensino da saúde sexual e reprodutiva nas escolas. Aumentado dessa
forma a lacuna sentida pelos jovens ao longo do seu processo de
desenvolvimento, sabendo que o sucesso do jovem e de qualquer sociedade
depende sobretudo da formação sólida dos seus jovens. Por isso é hora de
investir seriamente na educação.
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Podemos dizer que o auge do dividendo demográfico é quando a
proporção entre a população dependente (0 a 14 anos e 65 para cima) em
relação à ativa (15 a 64 anos) é baixa. Portanto, apostar em políticas que
estimulam uma participação ativa dos jovens na sociedade, na economia do país,
na qualificação de mão-de-obra, pode fazer toda diferente na ocorrência do
dividendo demográfico.
Muitas são as medidas nas quais se pode investir a fim de aproveitar o
bónus demográfico e promover o maior desenvolvimento do País. É fundamental
que estas políticas sejam construídas e postas em ação o quanto antes, a fim de
aproveitar o período do dividendo demográfico nacional, o qual tem um prazo
determinado para seu encerramento e que dificilmente será vivenciado
novamente pelo país.
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Resumo
O presente artigo discute, em que medida, a reestruturação do modo de
produção capitalista, com o fim do modo de produção fordista e do Estado de
Bem-Estar Social, nos anos 70/80 do século XX, nos países de capitalismo
central, trouxe desafios a Segurança Social com enfoque na realidade caboverdiana. O trabalho tem por objetivo analisar os desafios que se apresentam a
Previdência Social cabo-verdiana, no quadro das configurações do mercado de
trabalho, a partir da precarização social do trabalho, que aconteceu com as
modificações na base material da sociedade capitalista, nos anos 70/80 do
século passado, nos países centrais e, na década subsequente nos países de
capitalismo tardio e periférico como é o caso de Cabo Verde. A metodologia
utilizada no debate, desta temática, é a investigação qualitativa no sentido de
contextualização, caracterização e análise do capitalismo flexível, introduzida a
partir do novo modelo de produção japonesa (toyotismo), que se expandiu no
quadro da globalização, e marcado pela hegemonia do capital financeiro. É um
estudo de caso para entender como a flexibilização da produção capitalista tem
tido rebatimento no mercado de trabalho cabo-verdiano, se representa novos ou
desafios reconfigurados para a Segurança Social do país, que se caracteriza por
uma forte dependência económica e de um capitalismo tardio e periférico. O
artigo se apresenta em secções: a Introdução que abarca o referencial teórico
sobre o estado da arte da reestruturação produtiva, a abordagem metodológica,
a caracterização da segurança social, a contextualização do Código Laboral e a
reforma da mesma, a análise dos dados estatísticos relativos ao mercado de
trabalho cabo-verdiano (2015 – 2016), as conclusões e referências bibliográficas.
Palavras-chave: reestruturação produtiva, segurança social, modo de produção
japonesa, mercado de trabalho, precarização social do trabalho.
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Abstract
The present article discusses the extent to which the restructuring of the capitalist
mode of production with the end of the Fordist mode of production and the welfare
state, in the 1970s and 1980s in the central capitalist countries, created
challenges in the Social Security with a focus on Cape Verdean reality. The
objective of this study is to analyze the challenges faced by Cape Verdean Social
Security within the framework of labor market configurations based on the social
precariousness of work that occurred with the changes in the material basis of
capitalist society in the 1970s and 1980s in the core countries and in the
subsequent decade, in countries of late and peripheral capitalism such as Cape
Verde. The methodology used in the debate on this theme is qualitative research
in the contextualization, characterization and analysis of flexible capitalism,
introduced from the new model of Japanese production (toyotism) that has
expanded in the context of globalization and marked by the hegemony of financial
capital. It is a case study to understand how the flexibilities of capitalist production
has had a rebate in the Cape Verdean labor market and represents new or
reconfigured challenges for the country's Social Security, characterized by a
strong economic dependence and a late peripheral capitalism. The article is
divided in the following sections: introduction that covers the theoretical reference
on the state of the art of productive restructuring, methodological approach,
characterization of Social Security, contextualization of the Labor Code, the
analysis of statistical data on the Cape Verdean labor market (2015-2016),
conclusions and references.
Keywords: productive restructuring, social security, Japanese production
model, labor market, social precariousness of labor.
Introdução
O artigo tem por objetivo analisar os desafios que se apresentam à
Previdência Social cabo-verdiana, no quadro das configurações do mercado de
trabalho, a partir da precarização social do trabalho que aconteceu com as
modificações na base material da sociedade capitalista.
A problematização desta temática a ser trabalhada insere-se nos
debates atuais, que são feitos pelos pesquisadores das Ciências Sociais,
relativamente às crises do capitalismo e seu rebatimento na precarização social
do trabalho. Na presente discussão a abordagem é centrada em categorias de
análise e na perspetiva histórico-dialética que permitem uma visão mais alargada
temática proposta. Far-se-á uma reflexão a partir das categorias formuladas pela
teoria social de Marx e revisitadas pelos teóricos do marxismo contemporâneo.
A reestruturação produtiva, na tradição marxista contemporânea, é
trabalhada em contextos históricos do capitalismo que se diferenciam com o grau
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de articulação global que se vai engendrado durante o seu processo de
construção, reconstrução e crise, enquanto mecanismo de reprodução da força
de trabalho e capacidade organizativa e reinvidicativa desta. Estes ciclos
económicos na perspectiva mandeliana, abordada por Behring (2002), se
referem aos ciclos longos de aceleração e desaceleração da acumulução do
capital.
A reestruturação produtiva, trabalhada por Teixeira (1998), Netto & Braz
(2006) e Druck (2011), é a grosso modo uma necessidade para superar a crise
da etapa fordista do capital, a resistência operária através do sindicalismo
combativo, o declínio da taxa de lucro a redução do crescimento verificados em
crises da década de 70 do século XX, nomeadamente com o colapso do
ordenamento financeiro mundial1 e o choque do petróleo.
Esta profunda crise que pôs fim aos trinta “anos dourados”, advindos no
auge do modo de produção fordista e do Welfare State (Estado de Bem-Estar
Social), levou a que o capital articulasse um conjunto de respostas que
transformou a base material da sociedade capitalista, bem como a cena mundial
(Netto & Braz 2006).
É neste quadro da transformação da base material capitalista e
consequente impacto na cena mundial que se pretende, neste artigo, perceber e
analisar os novos ou reconfigurados desafios à Previdência Social caboverdiana, na medida em que a precarização social do trabalho (Druck 2011)
tornou-se em um fator de risco para a sustentabilidade do sistema da Segurança
Social no cômputo global.
O processo histórico-social da reestruturação produtiva
Desde as últimas três décadas do século XX a humanidade vive em
longos períodos de crise que os teóricos denominam de onda longa depressiva
(Mandel apud Behring 2002), agravada pela crise de 2008 na Europa. Estas
transformações na organização do modo de produção capitalista, no mercado de
trabalho e, por consequência, na redistribuição da riqueza socialmente
produzida, alteraram o que Toffler (apud Teixeira 1998) denomina de Segunda
Onda2 e que vigorou no lapso temporal do século XIX até aos anos 70 do século
XX.
Este período, que Netto & Braz (2006) designam de capitalismo
monopolista na sua fase imperialista, é caracterizado pela produção em massa,
1

Netto & Braz (2006, p. 213) referem-se a este colapso quando da decisão norte-americana
de desvincular o dólar do ouro, rompendo com a conversibilidade do dólar em ouro.
2
As alterações a que se refere Teixeira é a Segunda Onda, denominada por Toffler, uma
série de regras e princípios basilares que davam sustentação a sociedade capitalista do
século XIX (Teixeira 1998, p. 18).
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um consumo padronizado, portanto pouco diferenciado, em que o processo do
trabalho demandava uma grande quantidade de trabalhadores especializados
em uma determinada tarefa. Para a organização interna dos processos de
trabalho, que era especializado, montou-se uma sincronização espacial e
temporal das diversas operações a par da cronometragem das atividades
realizadas por cada trabalhador, em empresas de grande porte (Toffler apud
Teixeira 2006, p.19).
Este modo de produção taylorismo-fordista (Netto & Braz) permitiu, no
processo de centralização, a centralidade de diversos capitais existentes (Toffler
apud Teixeira 1998), a produção em larga escala possibilitando assim o
crescimento económico e taxas de lucro compensadoras 3 (Netto & Braz 2006).
Esta padronização taylorista-fordista, na perspetiva de Toffler (apud Teixeira
1998), deu sustentação a estruturação quer da organização do trabalho e da
distribuição da riqueza socialmente produzida, quer nas outras dimensões da
vida social.
A reprodução desta forma de organização do trabalho no sistema
político é caracterizado por uma monopolização de poderes e decisões nos
países do capitalismo central e, no executivo 4, ou seja, este modo de produção
se consolidou com o “capitalismo democrático” (Netto & Braz 2006), pois que a
funcionalidade do Estado, neste período, era de uma intervenção reguladora
para controlar as crises, que eram residuais e de fácil recuperação, visto que a
onda longa expansiva tem períodos ciclos de prosperidade mais longo
intercalado com curtas e superficiais crises cíclicas (Netto & Braz 2006).
Este período do taylorismo-fordista tem por base teórica e política o
keynesianismo5, que propõe a sustenção pública de um conjunto de medidas
anticíclicas que se verificam em fases do capital que Faleiros (1986) denomina
de “Agenda do Estado”, justificando a posição, que Berhing (2002) classifica de
uma ruptura com a ortodoxia liberal, pela necessidade conter a queda da

3

Segundo Netto & Braz (2006) as taxas de lucro mantiveram ascendentes entre o fim da
Segunda Guerra Mundial a segunda metade dos anos sessenta, nos países do capitalismo
central.
4
Toffler (apud Teixeira 1998) refere-se a excessiva concentração do poder de decisão nos
executivos
em
detrimento
das
outras
esferas,
nomeadamente
dos
Parlamentos/Congressos. Os executivos passaram a decidir toda a vida social dos
respetivos países.
5
O keynesianismo é caracterizado pelos seguintes elementos: a elevação da demanda
global a partir da ação do Estado amortecendo a crise e não a enfrentando; planificação
identificativa da economia; intervenção nas relações capital/ trabalho; controlo da política
fiscal; expansão das políticas sociais; implementação do sistema de Segurança Social;
sindicalismo forte (Behring 2002).
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demanda efectiva nos longos ciclos depressivos6 e, devido a ausência de meios
de pagamento do mercado.
A partir da segunda metada dos anos sessenta, nos países do
capitalismo central, os sinais do declinio do crescimento económico e da taxa de
lucro fizeram-se notar, especificamente entre 1968 a 19737, e dois factores foram
tidos como “detonadores”: (i) o colapso do ordenamento financeiro mundial
devido a decisão norte-america de desvincular a conversibilidade do dolár ao
ouro que vinha do acordo de Bretton Woods, após a segunda guerra mundial e
(ii) o choque do petroleo provocada pela alta dos preços do petroleo, determinada
pela OPEP (Netto & Braz 2006).
A par dos “detonadores”, acima referidos, outros fatores 8 contribuiram
para esta mudança no modo de produção capitalista, nomeadamente a
necessidade de retoma do controle do mercado de trabalho por parte do capital,
que a forte organização operária, através do sindicalismo combativo, vinha dando
luta e conseguindo impor conquistas sociolaborais.
Face a esta recessão, ou seja, a entrada na onda longa recessiva9 o
capitalismo planificou um conjunto de respostas articuladas, em todas as esferas
da vida social, com a finalidade da restauração do capital, que os autores, Netto
& Braz, classificam de estar assente sobre um tripé: (i) a reestruturação
produtiva, (ii) a financeirização e (iii) a ideologia neoliberal.
O modo de produção capitalista, a partir deste período, conhece uma
grande e profunda reestruturação, nomeadamente nos setores da produção de
bens que, na fase anterior eram padronizados e em massa, e que nesta nova
fase foram reconvertidos na produção de bens personalizados e diferenciados

6

Behring (2002) se refere ao ápice do período depressivo da Grande Depressão de 1929
– 1932, quando no quadro económico, político e ideológico se percebe a insustentabilidade
da lógica que se assentava o capitalismo do “laissez faire laissez passé”.
7
Segundo Netto & Braz (2006), neste período a taxa de lucro, na Alemanha cai de 16,3%
para 14,2%, na Grã-Bretanha, de 11,9% para 11,2%, na Itália, de 14,2% para 12,1%, nos
Estados Unidos, de 18,2% para 17,1% e, no Japão, de 26,2% para 20,3%.
8
Os autores Netto & Braz (2006) sinalizam a revolução nos costumes verificados a partir
dos anos sessenta, do século XX, com base na lógica da contracultura, que fez entrar na
cena política novos sujeitos sociais tinham componentes anti-capitalistas. Em resumo, o
cenário político da reestruturação produtiva se dá no contexto de fortes mobilizações anticapitalistas nos países centrais, no eclodir dos impérios colonialistas e na forte presença
da experiência do socialismo real sovietico, afirmando os autores que, neste período, o
capitalismo monopolista encontrava-se na defensiva.
9
A visão de Husson (apud Netto & Braz 2006, p. 214) “A onda longa expansiva é substituída
por uma onda longa recessiva: a partir daí e até os dias atuais, inverte-se o diagrama da
dinâmica capitalista: agora, as crises voltam a ser dominantes, tronando-se episódicas as
retomadas”.
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visando atender as variedades culturais e nichos particulares. Este modo de
produção já não demanda grande quantidade de operários, e o perfil dos
trabalhadores é requerido e avaliado segundo critérios multifacetados,
polivalentes, corporativos e altamente qualificados, pre-dispostos a uma forte
intensificação do trabalho com as minimas garantias de proteção ao trabalho. As
grandes unidades fabris e industriais foram desterritorializadas e
redimensionadas em novas unidades de acordo com a “virgindade” 10 de novos
territórios onde foram instaladas.
Estas transformações acontecem porque se esgota a modalidade de
acumulação rígida do taylorismo-fordista eregindo a acumulação flexivel
(Harvey11 apud Netto & Braz, 2006). A reestruturação12 significou uma
introdução intensiva de tecnologias na produção, devido aos avanços tecnocientíficos na eletromecanica, que provocou uma redução significativa da
demanda do trabalho vivo ligada à produção, desencadiando a maior onda de
desemprego estrutural quer em países de capitalismo central, quer em países
periféricos (Netto & Braz 2006; Teixeira 1998).
O outro pilar que qualifica esta fase do capitalismo é a financeirização 13,
viabilizada pela mundialização do capital, que se dá no quadro da globalização.
A financeirização do capital foi possivel por dois fatores: (i) a conexão de
atividades produtivas e improdutivas, e (ii) o enorme peso dos serviços na
economia contemporânea. Os autores (Netto & Braz 2006) afirmaram que a par
dos serviços, a expansão da financeirização do capital contemporâneo entrou em

A “virgindade” territorial abordada por Teixeira (1998) significa espaços, países,
municípios, regiões, em que há fraca tradição de organização do operariado, fraca
implementação da legislação trabalhista e parca garantia dos direitos sociais, o fenómeno
da indústria “polvo”.
11
“A acumulação flexivel (…) se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos
mercados de trabalho dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento
de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços
financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação
comercial, tecnológica e organizacional” (Hervey apud Netto & Braz 2006).
12
A reestruturação produtiva, caracterizada pelo seu modo de produção toyotista, é
classificada pelos autores Netto & Braz, como a fase ofensiva do capital.
13
O perfil do capital financeiro contemporâneo, na atividade política, é a advogacia do
Estado mínimo, a desqualificação da política e o seu exercício democrático efetivo, a
legitimidade e liberdade da prática de lobbies, para facilitar a fragilização do Estado e todas
a suas formas de controle e regulação ao capital. A configuração do Estado-nação que o
capital financeiro pretende operar é por intermédio das instituições de carácter
supranacional, de ambito regional ou internacional. O mecanismo mais conhecido, pela
população mundial, desta pressão que os grandes aglomerados do capital financeiro fazem
aos Estados-nação dependentes e periféricos, é pelo programa de ajuste estrutural (Netto
& Braz 2006).
10
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novos dominios14 com ganhos extraordinários que dão corpo a um excessivo
grau de concentração e centralização da economia mundial, conseguido através
do controle estratégico de capital por parte dos poucos e grandes aglomerados
do capital financeiro. Segundo Mandel, este controle estratégico sustenta-se nas
novas tecnologias como recurso necessário à produção de ponta.
Os autores trabalhados afirmam que para montar esta estratégia foi
necessário que as “elites orgânicas” fossem revisitar as teses de ideologos
clássicos do liberalismo, nomeadamente Hayek, que têm uma concepção de
homem e sociedade assente na idéia natural e de igualdade em função da
liberdade de mercado.
A ideologia neoliberal legitimimou o projeto do capital que tem por alvo
a intervenção do Estado na economia, com objetivo de eliminar o caracter
interventivo do Estado, realizável com a propalada Reforma do Estado. Os
pensadores marxistas contemporâneos, de forma unanime, refutam este
conceito de Reforma de Estado na medida em que, o sentido original do conceito
é de ampliação dos direitos, na proposta neoliberal a referida Reforma significa,
para estes, o desmonte do Estado e de direitos sociolaborais da classe operária.
Sendo assim, os marxistas contemporâneos, defendem que tem sido
implementado uma contrareforma do Estado, especificamente em paises
dependentes e periféricos.
A financeirização do capital sem as medidas regulatórias, criou
desproporcionalidade em relação a produção real de valores, associada aos
ganhos sobre valores imaginários e não em relação ao valor das empresas,
conduziu ao “caos” e a crises do mercado financeiro como é o caso da crise de
2008, com epicentro na Europa.
Isto porque, as “bolhas” financeiras advindas da especulação financeira
estouraram, segundo os interesses dos grandes especuladores, e por não terem
agregado os seus valores “autonomos” ao valor produtivo real, ou seja, os
“capitais voláteis” pela enorme liberdade de mobilidade conseguida foram
impondo regras, invertendo o sentido regulatório da economia, provocando
instabilidade e desequilibrios sociopolíticos aos Estados, esta situação acabou
por determinar a arruina das economias nacionais com a crise de 2008 (Netto &
Braz 2006).
A reestruturação produtiva e as conformações no mercado de trabalho
O processo de reestruturação produtiva verificada a partir dos anos 70
do século XX, nos países do capitalismo central, e nos anos 80/90 do mesmo
século, nos países dependentes e periféricos, conformaram duas transformações
14

Os domínios, elencados pelos autores, dos grandes monopólios empresariais são:
Biotecnologia, engenharia molecular, nanotecnologia (Netto & Braz 2006, p. 223).
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no mercado de trabalho, sendo (i) a fragmentação da classe operária 15, no geral,
e da classe trabalhadora, especificamente; (ii) uma nova configuração do
mercado de trabalho que significa, para a grande maioria da classe trabalhadora,
um retrocesso na estabilidade profissional e salarial, e bem assim a instabilidade
nas garantias sociais conquistadas no período antecedente.
Com a incorporação intensiva de tecnologias na base produtiva, no
modo de produção toyotista, colocam-se novas condições à força de trabalho
exigindo um perfil mais qualificado, intelectual e polivalente, que opera em
simultâneo com a maioria de baixa qualificação e altamente substituivel. O
primeiro grupo representa aquele que consegue a manutenção básica dos
direitos sociolaborais e o segundo é constituído por aqueles trabalhadores
precarizados, com enfase na industria. A este processo Antunes (1997)
denomina de “desproletarização do trabalho industrial”.
Ainda sobre a “heterogenização do trabalho” (Antunes 1997), o autor
trabalha a incorporação do outros contingentes da força de trabalho, com
destaque para a força feminina, o imigrante e a criança, em condições de
precarização, ausência de direitos sociolaborais e de informalidade,
complexificando a organizão de uma agenda da classe trabalhadora e da
organização sindical anteriormente pujante. A precarização provocada por
“heterogenização do trabalho” é defendida por Castel (apud Druck 2011) como
uma forma de vulnerabilização social dentro de uma estratégia de dominaçãodo16
capitalismo flexivel.
Para a gestão da força de trabalho, o modo toyotista, adapta dois
modelos; o “envolvimento” (Netto & Braz, 2006) dos mais qualificados enquanto
“colaboradores”; e a tercerização dos de baixa qualificação , isto no dizer dos
autores para “quebrar a consciência de classe dos trabalhadores”. O

15

Netto & Braz (2006) fazem esta distinção para dizer que a classe operária abarca todos
os que vivem do trabalho, no meio urbano e rural, e a classe trabalhadora se trata dos que
vivem do trabalho, especificamente no meio urbano.
16
Isto porque a instabilidade provocada por desemprego, de caracter estrutural, e
consequente insegurança na planificação social da vida, objetiva e subjetiva, dos
individuos/trabalhadores colocou-os em situação de sujeição ao domínio de “acumulação
sem limites materiais e morais” (Druck 2011) do capital financeiro.
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“excedente”, ou seja, o EIR17 (exercito industrial de reserva) foi empurrado para
o setor de serviços em condições de “subproletarização do trabalho18”.
Esta lógica do capital flexivel no domíninio do mercado de trabalho,
segundo os autores abordados, constroi-se no discurso dos seus “intelectuais
orgânicos”, a ideia do fim da história, do fim do Estado de Bem-Estar Social e das
garantias sociolaborais, trabalham o “markting” do capitalismo financeiro na ótica
do sucesso profissional assente na competitividade, no compromisso para com
a empresa, e com intensificação produtiva no quadro da flexibilização laboral,
procurando assim impor uma hegemonia de pensamento único que Boltanski &
Chiapello (apud Druck, 2011) denominaram de “fatalismo dominante”.
Esta reestruturação, referente aos países de capitalismo central, tem
uma implementação subsequente nos países de capitalismo tardio e periférico,
nos anos 90 do século XX. O modo de produção toyotista é implementado, nestes
países, a partir da desterritorialização19 da produção, anteriormente nas grandes
empresas taylorista-fordistas, formando uma “constelação de tentáculos da
empresa multinacional”.
A Segurança Social no contexto da reestruturação produtiva
As políticas sociais20 presentes em Mandel (apud Behring 2002)
verificarm-se em três momentos de crise e reestruturação do capital; a sua
multiplicação no período da onda longa depressiva (1929 – 1939), a sua
expansão no período de onda longa de expansão (1945 – 1970), no período atual
correspondente a onda longa depressiva (1970 – 2017).21

17

O EIR, segundo Neto (1998), é formado pelos trabalhadores precarizados e
desempregados. Ele defende que a lógica neoliberal naturalizou a ideia que o desemprego
é resultado da introdução da tecnologia no sistema produtivo, procurando esvaziar o debate
da intencionalidade do capital na manutenção do EIR formulado por Marx em “O Capital”.
18
A condição de subproletarição é para definir a categoria de trabalhador precarizado, em
situação de informalidade, temporário, parcial, baixa qualificação, com baixo salário,
terceirizado, sem garantias trabalhistas, altamente substituível (Neto 1998).
19
Estes “novos” territórios, como se disse no item anterior, tinham a época pouca tradição
de organização da classe trabalhadora e sindical, bem como uma legislação trabalhista
incipiente. Outra caracteristica, é de que as políticas do ideário neolibral são implementados
no esteio da democratização recente destes países, no caso africano, junta-se a um
processo de descolonização recente com uma herança, financeira e cultural, pesada que,
em 1982, desembocou na crise da dívida africana. Em sentido inverso aos países centrais,
nos países africanos a resistência e formas de luta, dos que vivem do trabalho, tem sido
residual, preferindo o sindicalismo “se cooptar”.
20
Pretende-se abordar o eixo da Segurança Social, na medida em que a Politica Social tem
três pilares fundamentais sendo: a Segurança Social, a Assistência e a Saúde.
21
Este período (1970 – 2017) é uma colocação minha, na medida em que ainda se está no
esteio da crise de 2008, com epicentro na Europa.
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Faleiros (1986) defende que as políticas sociais, no Estado de BemEstar Social, nos países de capitalismo central, sustentaram-se no Direito de
Cidadania de acesso aos serviços sociais do Estado, na comparticipação
tripartite e na democracia representativa.
No países de capitalismo periférico as políticas sociais não se deram no
quadro do Estado de Bem Estar Social, pois que o nível das desigualdades
sociais, a precária consciência de cidadania e política, a fraca consciência de
classe em si e para si dos trabalhadores e consequente deficit de pressão
contribuiram, na percepção de Faleiros (1986), para que as políticas sociais não
fossem estruturados no principio da universalidade mas sim da “categoria”22. Isto
porque, na sua critica, o autor afirma que elas se estruturaram nos corredores de
acesso diversificados pela quantidade e qualidade, comprometendo a
estabilidade dos programas destinado aos que necessitam de proteção social do
Estado.
Outra crítica de Faleiros é a dirigida às políticas sociais keynesianistas,
por estas não terem resultado no efectivo combate as desigualdades entre o
capital/ trabalho, no âmbito dos Estados-nação, bem como acentuou as
desigualdades económicas entre os países de capitalismo central e os países de
capitalismo periférico e tardio.
Na sequência da crise de capitalista dos anos 70, do século XX, nos
países centrais, ascendem ao poder os conservadores que defendiam um
liberalismo radical, a exemplo da Thatcher na Inglaterra, tendo por principios
fundantes a oposiçao da regulação estatal, quer a nível da economia, quer a nível
da intervenção nas políticas sociais, que é denominado de workfare23.
Entendiam, estes conservadores, esta intervenção estatal como cedência aos
interesses da classe trabalhadora, interferindo, assim, na relação
capital/trabalho, como limite a acção da expansão do superlucro do capital, o que
Behring (2002) classifica de ataque neoliberal as políticas sociais.
Neste novo quadro, a Segurança Social passa a defrontar-se com
desafios impostos pela questão social, com expressões reconfiguradas e novas
do mercado de trabalho, na medida em que, a precarização das condições de
trabalho e a desvinculação da contribuição patronal, na sustentabilidade do

22

O autor se refere a ter como alvos de programas sociais certas categorias específicas da
população, segundo critérios clientelistas e burocráticos, a partir de uma avaliação dos
programas sociais na América Latina. Esta “categorização” de acesso aos programas
sociais não permitiu que a população, destes países, se apropriasse do acesso e dos
serviços sociais do Estado enquanto Direito Social mas como benesse política legitimando,
desta forma, certos grupos políticos (Faleiros 1986).
23
Significado segundo Faleiros (1986) – work/trabalho; fare/estar, isto é, a manutenção
do mercado de trabalho.
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sistema, impele para a assistência pública, que aliada aos parcos recursos
destinados aos programas sociais, um contingente dos que vivem do trabalho a
uma situação de exclusão social devido a maior seletividade introduzida,
consequentemente a exclusão social toma em uma dimensão estrutural.
Referencial teórico
A fundamentação teórica que se pretende sustentar para trabalhar o
objeto de estudo é, primeiro a Teoria Social do Marx, a partir de algumas
categorias formulada por Marx e revisitadas pelos teóricos do marxismo
contemporâneo, segundo o Keynesianismo, reconhecendo a pertinência da
abordagem da temática tendo em vista a análise dos desafios que se apresentam
à previdência social cabo-verdiana no quadro da reestruturação produtiva.
A interlocução com esta teoria será trabalhada em três categorias
analíticas com o propósito de serem analisadas as diferentes questões de
transformação do mercado de trabalho e da Segurança Social, demandadas pela
reestruturação produtiva:
1.

O fator económico será trabalhado na ótica do processo capitalista de
produção, nas conceções da exploração e da teoria do valor trabalho
(Netto & Braz 2006; Teixeira 1998);

2.

A natureza dialética da sua abordagem visando perceber a dinâmica das
contradições que são parte constituinte do capitalismo contemporâneo,
no quadro da Globalização que tem atrelado a si a ideologia neoliberal e,
compreender como foi a sua tradução na realidade da Previdência Social
cabo-verdiana (Netto & Braz 2006; Teixeira 1998; Tavares 2000);

3.

A análise das transformações operadas no mercado do trabalho, como
processo e resultado de relações complexas e contraditórias que
envolvem o processo de produção e reprodução capitalista (Antunes
1897; Neto 1998, Druck 2011).

A discussão com o Keynesianismo será abordada numa categoria
analítica:
As políticas sociais na fase de Welfare States, essencialmente nos
países de capitalismo tardio, percebida o seu acesso a nível de “categorização”,
na discussão dos fundamentos da conceção e execução das políticas sociais
cabo-verdianas direcionada à Previdência Social e, compreender a sua dialética
no quadro de acesso, se de direito ou se de “categorização” se trata (Faleiros
1986; Behring 2002).
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Abordagem metodológica
A metodologia utilizada para a elaboração da pesquisa é a qualitativa,
visto ser um estudo de caso. Assenta-se em uma pesquisa documental sobre o
objeto a partir dos documentos institucionais, relativos a Previdência Social e os
dados estatísticos produzidos, para uma análise crítica.
Far-se-á uma pesquisa bibliográfica, em formato papel e em revistas
cientificas, presentes em plataformas digitais, para embasar a análise teórica.
Caracterização da Segurança Social de Cabo Verde
As fontes de direito que definem o Sistema de Proteção Social em Cabo
Verde são a Constituição, no seu artigo 69º, nas alíneas 1, 2 e 3, no âmbito da
cobertura/ abrangência, responsabilidade do Estado e fiscalização da atividade
previdenciária. Neste artigo é consagrado a universalidade do Direito ao acesso
à Segurança Social. A segunda fonte é a Lei de Bases da Proteção Social 24, Lei
nº131/V/2001 de 22 de janeiro, esta define três níveis de proteção social;
proteção social obrigatória, rede de segurança e proteção social complementar.
E a terceira é o Decreto-Lei nº51/2005 de 25 de julho que estabelece bases de
aplicação da Segurança Social dos trabalhadores por conta de outrem.
A Proteção Social Obrigatória, segundo a legislação vigente, está
assente nos seguintes pressupostos: em uma base contributiva, estatuto
profissional e o direito as prestações25 que se adquire por cotizações sociais
prévias que incidem sobre os salários auferidos. Os objetos/ âmbito de Proteção
Social Obrigatória são: doença, maternidade, acidentes de trabalho e doenças
profissionais, invalidez, velhice, morte, compensação dos agregados familiares.
Tendo por objetivo, neste item, a caraterização da Previdência Social
cabo-verdiana, iremos trabalhar com base em dois documentos; o Relatório de
Atividades e Contas (2015), que nos foi facultado pelo INPS, e o Guia das
Normas Internacionais do Trabalho da O.I.T (2008), a par dos Decretoslegislativos para permitir maior compreensão da Previdência Social.
O Relatório de 2015 mostra que o pacote financeiro relacionado com a
reserva das pensões ascendia, nesta data, a 51.034 Milhões CVE, sendo estas
suficientes para as despesas de pensões calculadas até 2059. Para melhor
entender a dinâmica do INPS, no período 2014 – 2015, segue o Quadro abaixo:

24

A Proteção Social cabo-verdiana, segundo a Lei, assenta-se nos seguintes princípios: da
universalidade, da igualdade, da responsabilidade do Estado, da adequação, da
participação e da concertação social.
25
O montante das prestações de natureza contributiva, é proporcional ao esforço
contributivo realizado e este mede-se pela duração e importância dos descontos efetuados.
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Quadro 1: Quadro geral da dinâmica da Previdência Social (2014 – 2015)
Dados/ Informações do INPS

Variação 2014 – 2015 (em %)

Contribuições Declaradas

5,46%

Contribuições Cobradas

10%

Prestações Sociais atribuídas

4,9%

Taxa de Cobertura/ População
Residente

0,7%

Taxa de Cobertura/ População
Economicamente Ativa Empregada

-1,3%

Carteira de Investimentos
(Rentabilidade Líquida)

8,91%

Rendimentos Financeiros

13,97%

Fonte: Relatório de Atividades e Contas de 2015/INPS

O desenvolvimento e a qualidade dos sistemas de Segurança Social, a
nível mundial, têm sido avaliados a partir de diferentes esquemas analíticos
(Tavares 2001). Devido a ausência de um esquema analítico, onde Cabo Verde
se insere, tomaremos nesta análise os Indicadores de Avaliação (IA)
estabelecidos pela O.I.T. Se sustentam nas Convenções e Recomendações da
Organização e estão divididos em três eixos: Normas Gerais, Proteção
concedida nos diferentes ramos da Segurança Social e Segurança Social dos
trabalhadores migrantes.
1.

Normas Gerais – Traçadas a partir da Recomendação26 nº67 de 1944 –
Não define o percentual mínimo que os Estados devem atingir, deixando
que estes sejam determinados conforme as disposições de cada pais.
Cabo Verde, mesmo com um decréscimo de 1,3% na cobertura a PEA
empregada (2014 – 2015), ultrapassou a fasquia dos 30%, nas
Cláusulas de Flexibilidade.

Recomendação sobre garantia dos meios de subsistência de 1944 – Recomendação
nº67 (OIT).
26
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Quadro 2: Clausulas de Flexibilidade (2014 – 2015)
Clausulas de
Flexibilidade

Cobertura (2014)

Cobertura (2015)

PEA (População
Economicamente Ativa)
Empregada

40,8%

39,5%

PEA

34,3%

34,6%

Residentes27

38,6%

39,3%

Fonte: Relatório de Atividades e Contas de 2015/ INPS

Responsabilidade do Estado – O Quadro Legal da Proteção Social presente, na
Constituição de 1992 (revisão de 2010) e na Lei de Bases da proteção Social,
consagra a responsabilidade do Estado em Garantir a existência e o
funcionamento eficiente de um Sistema Nacional de Previdência Social,
salvaguardando o princípio da universalidade do acesso, bem como regularizar
e fiscalizar os Sistemas Privados de Proteção Social.
Participação dos segurados – Segundo o Relatório de 2015, em decorrência da
implementação dos novos Estatutos (2015), pela primeira vez, a governação da
Instituição passou a ser tripartida, constituído pelos representantes do Governo,
Trabalhadores e Empregadores.
Financiamento das prestações – O valor da Reserva Financeira/2015 é de
51.036.6 Milhões CVE. O total das contribuições, declaradas, a cargo dos
trabalhadores, em 2015, foi de 7.874.313 Milhões CVE, o que representou 15,4%
do total da Reserva Financeira do Sistema.
2.

27

Proteção concedida nos diferentes ramos da Segurança Social –
Traçadas a partir da conjugação da Convenção nº102, Convenção
nº130 e da Recomendação nº134. Em comparação aos indicadores
estabelecidos, o país cumpre a maioria.

O cálculo para a realização deste dado foi com base nas Projeções Demográficas 2010
– 2030 do INE (Relatório do INPS, 2015).

328

Desafios da Segurança Social no contexto da reestruturação produtiva: O caso de Cabo
Verde

Quadro 3: Prestações concedidas nos diferentes ramos da Segurança Social
Prestações

Tipo de
Prestação

Cobertura de toda a
assistência28 prevista
na Normativa da O.I.T:
1Assistência médica e
hospitalar;
2Cuidados
estomatológicos,
aparelhos de prótese e
ortopedia;
3Subsídio de
maternidade,
paternidade e adoção;
4Pagamento de
transporte e estadia
(evacuação)

Prestações
caso de
acidentes
O INPS atribui
um
valor/mensal
para o
trabalhador
incapacitado,
enquanto durar
a
incapacidade,
bem como
atribui uma
pensão a
dependentes,
no caso de
falecimento.

Prestações
Familiares

As prestações
familiares englobam:
abono de família,
subsídio de
aleitação, subsídio
por deficiência e
subsídio de funeral.

28

Os tipos de Prestações recomendadas pelo O.I.T são: assistência medicomedicamentosa, internação hospitalar e assistência a maternidade (pré-natal ao pósparto).
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Condições
de
Atribuição
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A Garantia de acesso
é de 6 meses com
registo de
remunerações e um
mínimo de 30 dias de
trabalho efetivo nos
últimos 5 meses antes
do inicio do facto
determinante da
proteção.
O subsidio de
maternidade
corresponde a 90% da
remuneração base
do/a contribuinte, pela
formula R/180.
Assistência médica
hospitalar abrange o/a
conjugue e
descendentes.
Os cuidados
estomatológicos,
prótese e ortopedia
são diferenciados a
comparticipação para
os pensionistas.
Assistência
medicamentosa, o
medicamento tem de
constar na Lista
Nacional de
Medicamentos.

Está
estabelecida
as condições
de acesso de
pensão a
dependentes
(viúva e
filhos/as).

Têm direito as
prestações desde
que tenham a seu
cargo descendentes
ou equiparados, por
determinação
judicial, conjugue e
ascendentes.
É atribuído até 4
descendentes, que
sejam menores de
idade, no caso dos
de idade entre 19
aos 25 anos, estes
têm de estar a
frequentar um curso
com aproveitamento.
As prestações são
pagas por inteiro,
independente do
número de dias
trabalhado, e seu
montante mensal,
pago
trimestralmente, é
definido por Portaria
do membro do
Governo que tutela a
Proteção Social
(abono de família).
O montante do
subsídio de aleitação
é atribuído por
Portaria do membro
do Governo que
tutela a Proteção
Social.
Subsídio de
deficiência é
atribuído ao
descendente até aos
18 anos com
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incapacidade igual
ou superior a 66%.

A partir do mês em
que for requerido,
sendo o termino no
O período de
mês civil em que
O Subsidio de
acesso, no
deixem de se reunir
maternidade, por nado caso de
as condições da
Duração da
vivo, por 60 dias (de
incapacidade
atribuição (abono de
Atribuição
acordo com a licença para o trabalho família).
maternidade).
é superior a 3 O Subsídio de
dias.
aleitação é a partir
da data requerida
até aos 6 meses da
criança.
Fonte: Decreto-Lei nº5/2004 de 16 de fevereiro/ Governo de Cabo Verde.
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Quadro 4: Prestações concedidas nos diferentes ramos da SS (continuação)
Subsidio
Doença

Pensão
Velhice

Pensão
Invalidez

Quando o
segurado
completou o
prazo de
garantia, mas
Em caso de
ainda não
incapacidade
Têm direito os atingiu a idade
temporária
segurados que da reforma por
para o
tenham
velhice, se
trabalho,
atingido a
encontra, por
resultante de
idade
motivo de
Tipo de
doença
Prestação
estipulada,
doença ou
natural e
bem como
acidente sem
direta, é
cumprido o
responsabilidad
atribuído o
prazo de
e de terceiros,
subsídio
Garantia.
definitivamente
pecuniário de
incapacitados
doença.
para trabalhar,
isto é, quando a
incapacidade for
igual ou superior
a 66%.
Corresponde a
2% da
remuneração
Corresponde de referência
por cada ano
a 60% da
remuneração civil que
de referência cumpra a
densidade
Condições do
contributiva
contribuinte
definida pela mínima, não
podendo
formula
exceder a taxa
R/180
global de 80%.
Calculada na
formula R/120
das
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Pensão
Sobrevivência

Têm direito a
pensão de
sobrevivência o
conjugue
sobrevivo, não
separado de
facto, unido de
facto em
termos legais,
descendentes
nos termos
fixados pelo
abono de
família.
Existem dois
tipos de pensão
de
sobrevivência;
temporária e
vitalícia.
As atribuições
são de acordo
com os
familiares:

O prazo de
garantia é de 5
anos civis com
registo de
remunerações

50% da pensão
do segurado
para o
conjugue ou
unido de facto
sobrevivo;
25% da pensão
para cada
descendente;
50% para cada
descendente no
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remunerações
mais elevadas,
compreendida
s nos últimos
15 anos com
registo das
remunerações.
A idade para
se ter acesso é
de 60
(mulheres) e
65 (homens).

Duração

caso de não
haver conjugue
sobrevivo.
A Garantia é de
36 meses de
contribuição a
data da morte
do pensionista
ou segurado.

É atribuída a
pensão
temporária por 5
Prazo de
A pensão é
anos no caso do
concessão é atribuída a
conjugue
A pensão de
de 1095 dias, partir da data
sobrevivo e que
invalidez é
por um período de entrada do
tenha idade
convertida em
máximo de 60 requerimento e
inferior a 55
pensão de
dias, podendo dura até o
velhice logo que anos.
ser estendido falecimento.
o pensionista
No caso de
com parecer Com exceção
atinja a idade de descendente é
favorável da de não
60 (mulheres) e até aos 15
Comissão de apresentar a
65 (homens).
anos, superior a
Verificação de prova de vida
esta idade só se
Incapacidade. anual.
estiverem a
estudar com
aproveitamento.

Fonte: Decreto-Lei nº5/2004 de 16 de fevereiro/ Governo de Cabo Verde.

Segurança Social dos trabalhadores migrantes
Segundo o Decreto-Lei nº 5/2004 de 16 de fevereiro, no seu artigo 2º, é
garantida aos trabalhadores estrangeiros que exerçam atividade profissional em
Cabo Verde cobertura da Proteção Social Obrigatória, salvo acordo ou
Convenção Internacional em contrário.
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Mercado de trabalho cabo-verdiano a luz da reforma do Código Laboral
As fontes de Direito que conformam o Direito ao trabalho são a
Constituição; no Capitulo III, no âmbito dos Direitos, Liberdades e Garantias dos
trabalhadores, as Convenções Internacionais que o país assinou e, o Código
Laboral aprovado pelo Decreto-Legislativo nº5/2007 de 16 de outubro e a sua
Reforma consubstanciada no Decreto-Lei nº1/2016 de 4 de fevereiro.
No Preambulo dos dois Decretos-Leis percebe-se as diferenças nos
valores e princípios que os sustentaram, no primeiro (Código Laboral) baseou-se
na dignidade humana, no dever do trabalho, na igualdade de oportunidades e
justiça de rendimentos, no da Reforma sustentou-se na perspetiva económica,
na competitividade empresarial, na produtividade. No sentido de melhor
compreender as mudanças verificadas no mercado de trabalho cabo-verdiano,
com a referida reforma, pois que o estudo de impacto se mostra precoce, iremos
centramo-nos nas alterações29 que se mostraram um retrocesso nos Direitos
adquiridos da classe trabalhadora.
Para uma melhor compreensão das alterações no mercado de trabalho,
o quadro 5 dá alguns indicadores a partir dos dados fornecidos no Inquérito MultiObjetivo Continuo/ INE (2015 – 2016).
Quadro 5: Perfil do Emprego (2015 – 2016)
Emprego

2015

2016

PEA – Empregada

51% -- M-55,4% / F46,8%

54% -- M-60,5% / F48%

PEA – Desempregada

7.2% -- M-8,6% / F5,9%

9,5% -- M-9% / F10,1%

41,7% -- M-35,9% / F47,3%

36,3% -- M-30,6% / F41,8%

Sem Contrato
Trabalho – 50%

Sem Contrato
Trabalho – 51,4%

Inativos
Vínculo Laboral

29

As alterações que representaram um retrocesso foram: Horas de trabalho, antes
44h/semana – Reforma 55h/semana; redução na retribuição por hora extraordinária,
redução de compensações no caso de despedimento, quer no trabalho coletivo quer
individual, com justa causa passou a 20 dias/ ano completo de trabalho e, sem justa causa
40 dias (60 dias anteriormente) /ano completo de trabalho. A retirada de poderes a DGT
para apreciação dos fundamentos do despedimento, remetendo este poder ao Tribunal,
aumento do período de estágio para o emprego doméstico de 15 para 30 dias. As
novidades foram a regulamentação do Regime de Contrato de Trabalho Temporário e
previu-se o Contrato de Teletrabalho.
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Setor de Atividade

Taxa de Atividade

Quadro Efetivo –
14,3%

Quadro Efetivo –
15,3%

Primário – 19,8%

Primário – 20,4%

Secundário – 17,6%

Secundário – 18,5%

Terciário – 62,6%

Terciário – 61,1%

58, 3%

63,7%

Fonte: Inquérito Multi-Objetivo Continuo/ INE/ 2015 – 2016

Pelo quadro 5, a taxa de atividade aumentou em 5,4% verificando-se
uma diminuição dos inativos em (-5,4%), este facto teve reflexo na
empregabilidade da PEA (Empregada) que foi superior a metade dos que saíram
da inatividade, isto quer dizer que mais da metade (3%) dos que procuraram
emprego conseguiram ser abarcados pelo mercado. O Setor de Atividade que
mais cresceu, neste período, foi o secundário (0,9), com o terciário a conhecer
um decréscimo (-1,5%). Verificou-se um aumento de trabalhadores sem contrato
(+ 1,4%).
Quadro 6: Perfil do Desemprego (2015 – 2016)
Desemprego
Taxa Desemprego
Faixa Etária
Nível Escolaridade

2015

2016

12,4%

15%

15 – 19 anos – 29,6%

15 – 19 anos – 48,7%

Secundário – 16,3%

Pós-secundário –
20,7%

Fonte: Inquérito Multi-Objetivo Continuo/ INE/ 2015 – 2016

Pelo quadro 6, a taxa de desemprego aumentou em 2,6%, mantendo a
faixa jovem, dos 15 aos 19 anos, a mais afetada pelo desemprego e com o
aumento em 19,1%. Os jovens que se encontram no nível pós-secundário é que
foram os mais afetados pelo desemprego (20,7% / 2016).
Considerações finais
Cabo Verde, um país de economia dependente e periférica, estas
transformações se deram nos anos 90 do século XX, no quadro da
democratização, em que ascende ao poder o partido de direita (MPD) que
absorveu, na sua agenda política, o programa neoliberal proposto pelas Agências
de BW.
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Em termos da Segurança Social, verificou-se um período de
estagnação, nos anos 90 do século anterior, desde a criação do Instituto Nacional
de Previdência Social, anteriormente designada de ISPS. 30.Em termos de
expansão, esta veio a se verificar a partir da Lei de Bases da Proteção Social de
2001 que facilitou a integração dos funcionários públicos da Administração
Direta, no INPS, segundo o Decreto-Lei nº40/2006 de 17 de julho, da integração
dos agentes públicos municipais, pelo Decreto-Legislativo nº45/2007 de 10 de
dezembro. Em novembro de 2009, no mesmo B.O, definiu-se a Proteção Social
aos trabalhadores independentes (Decreto-Lei nº48/2009) e o enquadramento
dos/as profissionais do serviço doméstico (Decreto-Lei nº49/2009). Neste
momento o desafio é a cobertura dos trabalhadores informais.
No Relatório/2015 verificou-se um decréscimo da cobertura em 1,3%,
em relação ao período homólogo de 2014. A perceção desta dinâmica é melhor
compreendida ao se cruzar com os dados do Inquérito Multi-Objetivo (2015 –
2016) e contextualizar no quadro da economia. Nesta etapa a economia mundial
ressentia-se da crise de 2008 e Cabo Verde tendo uma economia altamente
dependente, a sua resiliência se mostrava frágil, com um crescimento na ordem
de 0,5% em 2015, comparativamente a 2014. Este ligeiro crescimento traduziuse em uma redução da taxa de desemprego, 2014 – 2015, em 3,4%, para no ano
seguinte (2016) conhecer um aumento da taxa de desemprego em 2,6%.
Concorreram a estas alterações a redução da inatividade da PEA
desempregada que, anteriormente se encontrava no ensino secundário e passou
a procurar trabalho (Quadro dos Indicadores de Desemprego), a tendência
crescente do aumento do vínculo laboral precário, ou seja, o aumento dos
trabalhadores sem contrato de trabalho, em 1,4% de 2015 para 2016, mormente
a redução verificada em 2015 (50%) relativamente a 2014 (58,6%).
Esta tendência a um aumento da precarização do trabalho e a redução
da cobertura da Proteção Social Obrigatória, mostra que a Reforma do Código
Laboral, apesar de recente, trouxe maior flexibilização da legislação laboral e
consequente vinculação precária do trabalhador, reduzindo o seu acesso aos
direitos trabalhistas, no geral, e à Segurança Social, especificamente.
A partir das categorias analíticas analisadas em diálogo com os autores
trabalhados conclui-se que a lógica da exploração e da mais valia são parte
estruturante do capitalismo, com mais acutilância em países dependentes e
periféricos como é o caso de Cabo Verde. Isto tem repercutido na imposição de
uma legislação laboral flexível e na maior seletividade social a nível dos

30

O Instituto de Segurança e Previdência Social foi criada pelo Decreto-Lei nº114/82 de 24 de
dezembro.
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programas de proteção. Esta situação tem conduzido a informalidade da classe
dos que vivem do trabalho dificultando a sua inserção na Segurança Social.
A Previdência Social cabo-verdiana, mesmo com a sua jovialidade
existencial, tem sido a garantia de proteção social da classe trabalhadora, no
entanto, no quadro da nova conformação do mercado de trabalho que não tem
no Estado o maior empregador, mas as grandes empresas nacionais e
internacionais, depara-se com o desafio da expansão no contexto da
flexibilização. Sem dúvida, este é o grande e novo desafio que se coloca a
Proteção Social Obrigatória em Cabo Verde.
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Resumo
O governo do Partido dos Trabalhadores (PT-Brasil) assumiu compromissos
fortes de cooperação com os países da África, América do Sul/Central/Caribe, e
com a Ásia, nomeadamente a China e Timor-Leste. O Brasil vem desenvolvendo
projetos de cooperação técnica nesses países, com intuito de transferir
conhecimentos técnicos e científicos contribuindo assim para desenvolvimento.
Diante disso o presente trabalho possui como escopo analisar a cooperação
técnica para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (Angola, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe) e Timor-Leste. O
trabalho possui como objetivos específicos analisar a cooperação com a África e
suas as estratégias de política externa em um primeiro momento e em seguida
com os países da CPLP, apresentando os dados dos projetos disponibilizados
pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) durante o governo Lula da Silva e
o primeiro mandato da Presidente Dilma Rouseffe (2003/2014). Os projetos de
capacitação para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e
Timor-Leste, encontram-se nas mais diversas áreas de conhecimento, desde
agricultura, saúde, formação profissional, entre outros. Em um primeiro momento
se conceitua a cooperação internacional e seu histórico. Num segundo momento
faz-se uma descrição das relações entre Brasil e África e por último apresentase os projetos nos países africanos de língua portuguesa e em Timor-Leste.
Palavras-chave: cooperação técnica, Brasil, África, PALOP, CPLP.
Abstract
The government of the Workers’ Party in Brazil assumed some strong cooperation
commitments with African, South, Central American and the Caribbean countries
as well as with some Asian countries, namely China and East Timor. Brazil has
been developing technical cooperation projects in those countries aiming at
transferring technical and scientific knowledge and at contributing for their
development. This study contains the necessary scope to analyze the technical
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cooperation with the African Portuguese Speaking Countries (Angola, Cape
Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, São Tomé and Prince) as well as with East
Timor. The specific objectives are to analyze the cooperation with Africa and the
external policy strategies and, later, the Conference of the Portuguese Speaking
Countries to present data available in the projects by Brazilian Cooperation
Agency during the Lula da Silva Government (2003/2010) and President Dilma
Rouseffe’s first term of office (2010/2014). The capacitation projects for the
African Portuguese Speaking Countries and East Timor include various
knowledge areas, from agriculture to health and professional training among
others. International cooperation and its history are included first and, secondly,
there is a description of the relationships between Brazil and Africa. Finally, there
is the presentation of projects in the African Portuguese Speaking Countries and
East Timor.
Keywords: technical cooperation, Brazil, Africa, African Portuguese Speaking
Countries, Conference of the Portuguese Speaking Countries.
Introdução
O presente trabalho possui como objeto a cooperação técnica
internacional prestada aos países integrantes da CPLP no âmbito do governo do
Lula e Dilma (2003/2014), em que o Brasil é membro, juntamente com TimorLeste, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola,
Portugal e Guiné-Equatorial. Esses países possuem um histórico de colonização
portuguesa1 e o português como língua comum. O objetivo geral consiste na
apresentação dos projetos que estão sendo executados em todos os países
através do acordo geral dos países da Comunidade e de sua respectiva
localização sob a égide do Fundo Especial da CPLP.
A cooperação internacional pode ocorrer através da ajuda dos países
desenvolvidos em favor dos países em desenvolvimento, quando então recebe
a denominação de cooperação Norte-Sul. A ajuda que ocorre entre países em
desenvolvimento é denominada de cooperação Sul-Sul. O Brasil tem se
destacado entre os países que, apesar de receber ajuda externa por longo
tempo, tornaram-se doadores de ajuda internacional, mantendo essa dupla
faceta de receptor e doador (Lopes 2008). Diante dessa nova agenda
internacional, o Brasil começou a ganhar espaço e visibilidade internacional e a
clamar por mudanças no âmbito das relações tradicionais. O Brasil, juntamente
com a China, Índia, África do Sul, Chile, entre outros estão vem se destacando
como doadores importantes da cooperação entre os países em desenvolvimento
ou cooperação Sul-Sul, nessa nova agenda internacional (Lopes 2008).
1

A exceção da Guiné-Equatorial, que tem o espanho como língua oficial, por isso há uma
polêmica formada sobre essa parceria política de cunho estratégico.
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Assim o problema de pesquisa apresentado nesse trabalho, foi qual o
papel da CPLP nessa nova agenda internacional do Brasil? A hipótese que pode
ser apresentada nessa questão seria a atuação do Brasil no âmbito internacional
tendo como estratégia a sua visibilidade e liderança, se unindo a países com a
mesma língua, e aos diversos parceiros desses países, mesmo que como
comunidade não tenha tanta visibilidade. O Brasil busca apoio nos fóruns
internacionais para uma maior liderança e debate sobre o subdesenvolvimento,
com a tentativa de se opor aos países desenvolvidos e reduzir as assimetrias
políticas e tentando conquistar um assento permanente na Organização das
Nações Unidas. Para cumprir os objetivos desse trabalho foi realizada uma
pesquisa qualitativa, cumulado com análise de documento e análise de conteúdo
(Mozzato 2011). A análise de documento primária será realizada em documentos
da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), e no Ministério de Relações
Exteriores (MRE). Também será consultado dados do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) sobre os gastos com a cooperação internacional
brasileira.
Assim, o trabalho estruturou-se da seguinte maneira, em um primeiro
momento apresentou-se um conceito, breve histórico da cooperação
internacional para o desenvolvimento. Em um segundo momento faz-se uma
exposição sobre a cooperação brasileira durante o governo Lula e do primeiro
mandato do governo Dilma, e sua atuação na cooperação Sul-Sul. Por ultimo
apresentam-se os projetos com a CPLP e a conclusão.
Conceito de cooperação técnica e teorias de desenvolvimento econômico
Conceito e breve histórico
A cooperação internacional consiste em parte na troca de
conhecimentos, experiências, tecnologias, e pode ocorrer entre países
desenvolvidos para países em desenvolvimento ou entre países em
desenvolvimento (Ribeiro 2006). Traduz-se em uma parceria entre países cuja
ideia surgiu na década de 1940, especificamente no Pós-Segunda Guerra
Mundial. Primeiramente, numa tentativa de reconstrução da Europa pelos EUA,
com o Plano Marshall e a criação da Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD), organização que visa à promoção de prosperidade,
combate à pobreza através do crescimento econômico e garantia de estabilidade
financeira (Ribeiro 2006).
O Plano Marshall visava reerguer o capitalismo europeu, considerado
também anti-comunista porque fazia frente a antiga URSS. O primeiro grande
programa de capacitação ténica criado foi o Ponto IV, durante o governo do
americano Truman. No Brasil é criada a comissão mista Brasil-EUA que resultou
na criação do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). Após a
reconstrução dos países europeus e da estabilização do capitalismo, iniciava
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uma nova fase de ajuda ao desenvolvimento, esta se dirigia para os países
pobres.
A ajuda dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento
é também denominada de cooperação Norte-Sul. Ocorre no contexto do conjunto
de países que conseguem manter um padrão de doação considerável aos países
em desenvolvimento. No âmbito da OECD criou-se um comitê de países
desenvolvidos denominado de Development Assistance Committe (DAC),
composto pelos potenciais doadores. Essa forma de doação possui alguns
critérios utilizados pela organização e se apresenta como a definição padrão de
ajuda externa. Lancaster (2007) define assim a ajuda externa de acordo com a
OCDE:
“Ajuda externa é definida aqui como a transferência
voluntária de recursos públicos, de um governo para outro
governo independente, para uma ONG, ou a um organismo
internacional (Banco Mundial ou Programa de
Desenvolvimento das Nações Unidas) com pelo menos
25 % do elemento em doação, com o objetivo de
desenvolver as condições humanas no país receptor da
ajuda”.2 (Lancaster 2007, p.9)
Os recursos doados devem provir do setor público do país doador e ter
como principal objetivo desenvolver as condições humanas e em caso de
empréstimos concessionais pelo menos 25% do total deve constar como doação.
Também denominada de Grand Element ou “Grants”(Radelet 2006).
Nos anos 70 a cooperação Norte-Sul alcança seu auge, através do
protagonismo europeu, devido ao aumento da riqueza, do Produto Interno Bruto
e do reflexo da política interna desses países (Puente 2010; Ribeiro 2006). Nos
anos 80 inaugura-se a época do ajuste estrutural, devido a recessão nos países
desenvolvidos e da crise do petróleo. Os países em desenvolvimento estavam
com dificuldades em manter o equilíbrio das contas externas, devido os seguintes
fatores: dívidas externas e receitas de importação declinantes parcialmente pela
baixa de preços de matérias-primas.
A ajuda para o desenvolvimento é reduzida e criam-se empréstimos com
fortes condicionalidades, orientada pelos ajustes estruturais, segundo o autor são
compêndios de recomendações macroeconômicos, de cunho liberal que se
baseiam nas forças de mercado, e numa retratação da atuação do Estado. Incluía
2

Original: Foreign Aid is defined here as a voluntary transfer of public resources, from a
government to another independent government, to an NGO, or to an international
organization (such as World Bank or the UM Development Program) with at least a 25
percent grant element, one goal of which is to better the human condition in the country
received aid. (Lancaster 2007, p. 9; Tradução do Autor).
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abertura econômica para investimentos externos, reforma fiscal, proteção da
propriedade fiscal e proteção da propriedade privada e intelectual (Puente 2010).
Nessa época foi criado o “Consenso de Washington” que redirecionava a ajuda
para a estabilização econômica, deixando em parte, de lado a cooperação para
o desenvolvimento para combater a pobreza. Essa época também foi marcada
pelo fim da Guerra Fria.
No início dos anos 2000 uma nova agenda surge em ascensão
denominada de cooperação Sul-Sul ou cooperação entre os países em
desenvolvimento. A cooperação também pode ser entre países em
desenvolvimento ou Sul-Sul, assim a ONU define cooperação Sul-Sul:
“La cooperación Sur-Sur, como elemento importante
de la cooperación internacional para el desarrollo, ofrece
oportunidades viables para que los países en desarrollo y
los países de economía en transición alcancen individual y
colectivamente el crecimiento económico sostenido y el
desarrollo sostenible. Los países em desarrollo tienen en la
responsabilidad primordial de promover y realizar la
cooperación Sur-Sur, que no reemplazaría la cooperación
Norte-Sur sino que la complementaría, y reiterando en este
contexto la necesidad de que la comunidad internacional
apoye los esfuerzos de los países em desarrollo para
ampliar la cooperación Sur-Sur. (ONU, Cooperación SurSur)”.
A cooperação pode ocorrer entre países em desenvolvimento, os países
que vem se destacando nessa modalidade são: o Brasil, Índia, China, África do
Sul, Rússia, Chile, entre outros. Esses países se unem em debates internacionais
para manter a discussão do subdesenvolvimento e a inserção dos países em
desenvolvimento nos debates internacionais. Países como a China são criticados
pela busca de recursos energéticos, não se sabe as verdadeiras causas dessa
nova cooperação, esse assunto será tratado em tópico específico (Leite 2011).
A nova era da cooperação internacional é marcada também pela reorganização
da ajuda externa americana, com a criação dos Objetivos do Milênio, criando o
Millenium Challenge Corporation, com programas importantes no combate ao
HIV na África, além de outros projetos importantes para o desenvolvimento.
A cooperação internacional possui diversas modalidades, tais como:
cooperação econômica (transferência financeira, acordos comerciais, etc);
técnica (projetos de capacitação, transferência tecnológica, etc); ajuda
humanitária (para questões de caráter emergencial de calamidade pública,
desastres naturais, guerras, etc); além da atuação de Organizações Não
Governamentais (ONG) e de organizações internacionais, e através de doação
aos fundos especiais e a entidades filantrópicas. Esta última podem contribuir
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pessoas físicas com alto padrão de vida, como artistas famosos e demais
personalidades, se tornando atores de maneira indireta (Puente 2010; Lopes
2008; Valler Filho 2007). A modalidade de cooperação estudada nesse artigo é
a cooperação técnica, a transferência de conhecimento, tecnologias, no caso do
Brasil é a mais institucionalizada, possui um órgão específico que é a Agência
Brasileira de Cooperação.
Cooperação internacional e as teorias de desenvolvimento econômico
A cooperação Norte-Sul ou tradicional tem sido bastante criticada como
é o caso de dois autores críticos, Dmabysa Moyo (2009) e William Easterly
(2008), para esses dois economistas as décadas d ajuda não foram efetivas para
o desenvolvimento. Em alguns países ainda prevalece na extrema pobreza, para
Moyo (2009) a corrupção endêmica seria a principal causa, argumenta que esses
países possuem gestores corruptos, mal pagos, mas salienta que a África
Subsaariana cresceu nos últimos anos. Easterly (2008) já salienta que os países
desenvolvidos não possuem uma visão real dos países em desenvolvimento e
das verdadeiras causas da pobreza, por isso devem antes de fazer doações
volumosas fazer uma pesquisa prévia. Argumenta que os pesquisadores são
mais humildes e trabalhariam com variáveis reais sobre pobreza. Já Jeffrey
Sachs (2005), outro economista, defende que a ajuda externa poderá libertar os
países da armadilha da pobreza a que estão submetidos, através da aplicação
da verba em saúde, educação, agricultura, combatendo pragas e doenças sérias
que atacam as aldeias africanas. Assim esses países subiriam o primeiro degrau
de desenvolvimento e alcançariam o desenvolvimento de maneira gradual
através também dos Objetivos do Milênio.
Na cooperação Sul-Sul a questão permanece mais controversa, pelo
fato dos países em desenvolvimento terem um leque de condicionalidades que
devem cumprir para receber a cooperação tradicional dos países desenvolvidos,
as quais não são exigidas na cooperação Sul-Sul. Condicionalidades políticas,
econômicas, boa gestão dos recursos, entre outros. Os países da cooperação
Sul-Sul cooperaram independentes do regime político, das condições
econômicas, religiosas ou dos direitos humanos do país receptor (Lopes 2008).
Os países são uma preocupação para Manning (2006 apud Lopes
2008), pois não seguem as normas de doação tradicional na prestação de contas.
A ajuda é de maneira indiscriminada dos quais aponta alguns riscos que esses
países podem impedir o avanço dos países altamente endividados. Os países
endividados conseguem empréstimos nos fundos sem condicionalidades
mantendo o circulo vicioso de endividamento (Manning 2006 apud Lopes 2008).
A prestação de contas é um processo histórico do OECD, que pode ser colocado
em risco pelas novas formas de doação e que os doadores emergentes deveriam
incorporar as exigências dos doadores tradicionais (Burges 2012).
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A discussão e muito complexa por ainda não haver uma pesquisa que
confirme a verdadeira eficácia da cooperação Sul-Sul e por não terem ainda a
verdadeira percepção dos verdadeiros interesses dos países. A discussão
continua em aberto sobre qual forma de cooperação seria melhor para os países
pobres, não há uma percepção exata sobre o assunto.
Cooperação técnica brasileira para a comunidade dos países de língua
portuguesa
A política externa do governo do Lula e Dilma (2003-2014)
A cooperação técnica internacional se tornou um dos pilares da
cooperação brasileira e da institucionalização da Cooperação Técnica (CT) no
Brasil. Inicialmente foi criado o "Sistema de Cooperação Técnica Internacional"
em 1950, quando o Governo anunciou a criação de uma Comissão Nacional de
Assistência Técnica (CNAT), composta por representantes da Secretaria de
Planejamento, do Ministério das Relações Exteriores, da Educação, de
Planejamento, dentre outros Ministérios setoriais importantes para a execução
dos projetos (ABC, 2013). Nessa época, o Brasil era um país receptor de ajuda,
e essa comissão possuía a prerrogativa de negociar acordos específicos de
transferência de tecnologia, e entre suas competências encontravam-se os
estudos relativos à participação do Brasil, em programas de assistência técnica
das Nações Unidas e de maneira eventual, da Organização dos Estados
Americanos (OEA).
A reforma institucional de 1969 centralizou as competências da
comissão, com a criação via decreto, de uma Secretaria especial da Presidência
da República, Secretaria de Planejamento da Presidência da República
(SEPLAN) que juntamente com o Ministério de Relações Exteriores, tornaram-se
órgãos brasileiros oficiais de cooperação (ABC, 2013). Diante da demanda
crescente foi criada a Divisão de Cooperação Técnica do Itamaraty e a
Subsecretaria de Cooperação Econômica e Técnica Internacional (SUBIN).
Enquanto a SUBIN desempenhava as funções técnicas - prospecção, análise,
aprovação e acompanhamento de projetos - a Divisão encarregava-se da política
da cooperação técnica brasileira.
A criação da Agência Brasileira de Cooperação - ABC, foi um marco na
cooperação técnica brasileira, com a ajuda do PNUD e por meio do Decreto Nº
94.973, integrante da Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), esta vinculada
ao Ministério das Relações Exteriores (MRE). Com a criação da ABC a
cooperação técnica tornou-se a mais institucionalizada das modalidades de
cooperação3.
3

A cooperação internacional possui diversas modalidades, não se resume a técnica
utilizada indiscriminadamente para se referir a todas as parcerias internacionais. Podemos
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A política externa do Presidente Lula inaugurou uma nova fase da
cooperação brasileira. Carlos Pinho (2014, pp.7-8) afirma que a cooperação
brasileira tem se pautado nos principio da diplomacia solidária, atenção às
demandas dos países em desenvolvimento, em evitar condicionalidades diretas,
a transferência direta de dinheiro, e numa abordagem abrangente com
participação ampla da sociedade civil e do governo brasileiro nos fóruns
internacionais. A diplomacia solidária é pautada no art. 4°, inciso IX da
Constituição Federal de 1988, segundo o qual o Brasil deve seguir o princípio da
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
A ausência de condicionalidades também é um principio que o governo
brasileiro segue, representam como sendo uma das características básicas da
cooperação Sul-Sul. A cooperação brasileira isenta os países de atividades,
condições governamentais ou qualquer tipo de exigência prévia para a execução
dos projetos de cooperação. Segundo Pinho (2014), também possui o princípio
da não transferência direta de dinheiro a outros governos, é vedado pela
legislação do país. O Brasil pode transferir dinheiro através das organizações
internacionais multilaterais como o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Segundo Pinho (2014), um dos vetores da política
externa brasileira foram à projeção do capitalismo brasileiro, juntamente com a
internacionalização das políticas públicas. A estratégia utilizada para a inserção
do Brasil no contexto das relações internacionais baseou-se, na sua posição
geopolítica, e na a vasta extensão territorial e populacional. Durante o governo
Lula o Itamaraty assumiu a posição de protagonista da política externa brasileira,
e nomeou como Ministro de Relações Exteriores o Embaixador Celso Amorim.
Vigevani e Cepaluni (2007) explicam que a visão de política externa do
Lula é uma reflexão, em parte, da posição do Partido dos Trabalhadores (PT),
que inicialmente priorizou a cooperação com países em desenvolvimento. Os
autores afirmam que o cenário brasileiro precisa ser revisto por ter aderido ao
principio da democracia universal, e ser um país que está impossibilitado dentro
desse novo cenário de globalização a um menor grau de interdependência
(Vigevani e Cepaluni 2007). Os autores analisam a política externa brasileira
como marcada por uma autonomia pela diversificação, afastando-se dos países
desenvolvidos, priorizando cooperação com países em desenvolvimento.
O fortalecimento do bloco BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África
do Sul) e do fundo IBAS (Índia, Brasil e África do Sul ou G3) marcaram a era do
presidente Lula e o desenvolvimento do Brasil hoje como uma das maiores
economias do mundo. Os programas sociais, como a campanha do combate a
fome, representam um avanço sócio – econômico, como afirma Vizentini (2005),

assim dizer que a cooperação pode ser técnica, científica e tecnológica, financeira,
educacional, ajuda humanitária e econômica.
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respondendo a crise neoliberal. Assim, foi possível o Brasil alcançar o plano
hemisfério e manter o principio de horizontalidade da cooperação.
A diplomacia do presidente foi denominada de presidencialista pelos
especialistas em que Lula fundamentavam primariamente no número de viagens
que o Presidente havia feito, em seu primeiro mandato foram 56 viagens e
passado por 35 países. O Presidente Lula no final do seu último mandato fez ao
160 viagens, o que já não se observa no governo de sua sucessora Dilma
Rouseffe.
A política externa da Dilma já não veio dar continuidade às estratégias
lulistas, a começar pelo número de viagens que a Presidente Dilma fez apenas
63 em seu primeiro mandato. Devido a essas atitudes uma das críticas que
especialistas e mesmo o antigo Chanceler do Itamaraty Celso Amorim fizeram a
Presidente consistia nesta em ser “acusada” de abandonadar as antigas
estratégias de política externa. A Presidente Dilma aproximou bastante o Brasil
dos EUA nos últimos anos, e se afastou um pouco da cooperação sul-sul. A
governante Dilma não mais investiu altos recursos na cooperação internacional.
A Presidente Dilma não participava em muitos fóruns internacionais e seus
chanceleres e representantes do Itamaraty não tinham nenhum protagonismo a
nível internacional, com diferença do próprio Celso Amorim ter recebidos prêmios
durante o Governo Lula (Bastos e Hiratuka 2017). Desta forma a projeção
internacional do Brasil perdeu força nos últimos anos, mas ainda mantendo um
potagonismo a nível da América do Sul.
A comunidade de países de língua portuguesa (CPLP) e a cooperação
técnica brasileira
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) nasceu
formalmente durante a 1ª Conferência de Chefes de Estado e do Governo em
Lisboa no ano de 1996. A comunidade é formada por Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e por
último, a Guiné-Equatorial. A comunidade possui a seguinte composição: a
Conferência de Estados e do Governo; o Conselho de Ministros; o Comitê de
Concertação Permanente; o Secretário Executivo; as Reuniões Ministeriais
Setoriais; e a Reunião de Pontos Focais de Cooperação.
Inicialmente a proposta de sua criação ocorreu em 1989, durante o
primeiro encontro de Chefes de Estado e de Governo em São Luis do Maranhão
(MRE, 2014). Neste encontro foi criado o Instituto Internacional de Língua
Portuguesa, situado na cidade da Praia, Ilha de Santiago em Cabo Verde. Hoje
o instituto está integrado a Comunidade como um espaço de difusão da língua
portuguesa.
A CPLP comporta três principais objetivos gerais: a concertação
política-diplomática; a cooperação em todos os domínios; e a promoção da língua
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portuguesa. O surgimento da CPLP coincide com a época das oscilações das
relações brasileiras com o continente africano, em que se constatou um
retraimento das relações comerciais e diplomáticas. A política de alinhamento do
Brasil o afastou dos países em desenvolvimento, aproximando-o dos EUA e de
suas parcerias estratégicas. A CPLP surge como um diálogo da ex-metrópole e
suas antigas colônias. Segundo José Vicente Pimentel (2000, p.19):
“A CPLP não é um remédio para todos os males.
Trata-se de um instrumento político-diplomático, destinado
a promover a aproximação entre seus membros e forjar
parcerias. Não substitui, mas sim complementa e fortalece
a ação bilateral. Seus objetivos são de longo prazo, suas
regras democráticas, seu espaço aberto colaboração de
outros parceiros, públicos ou privados, intra ou extrazona.”
Em julho do ano 2000 foi criada a “Declaração sobre Cooperação,
Desenvolvimento e Democracia na Era da Globalização” no qual os membros da
comunidade reafirmaram os seus compromissos com o desenvolvimento,
erradicação da pobreza e promoção dos valores democráticos (Valler Filho
2007).
Valler Filho (2007) afirma que as relações do Brasil com a CPLP não se
constituem devidamente privilegiadas, devido ao fato do país manter uma política
de seleção de parceiros, como Nigéria, África do Sul e Angola. A importância da
Comunidade segundo o autor é devido a estratégias de projeção do Brasil
internacionalmente, individualmente seria mais difícil, além de ser necessária nos
debates globais. A CPLP segundo o autor foi idealizado pelo Presidente Itamar
Franco e por José Aparecido de Oliveira, seu Chanceler em que o Itamaraty
apoiou Timor-Leste na transição política, este foi o último país a entrar para a
Comunidade, ao tornar-se independente.
Miyamoto (2009) afirma que os países da CPLP não possuem
interesses comuns entre si, que os seus parceiros internacionais são bem
diversificados e agem independentemente da comunidade. Os benefícios
desenvolvimentistas provieram de seus próprios esforços ou dentro das
organizações internacionais do plano geoestratégico mais próximo. O autor
afirma que o único interesse comum desses países é fazer com que o português
se torne língua oficial das Nações Unidas. Os esforços dos maiores países, Brasil
e Portugal, se mostraram de pouca monta enquanto comunidade, além dos
restantes países membros participarem de outras organizações internacionais ao
mesmo tempo.
A projeção comercial para o Brasil não se apresentou privilegiada
devido ao fato da dificuldade de inserção de empresas brasileiras nos países de
língua portuguesa, como exemplo, a Petrobrás perdeu espaço para a empresa
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Marathon Oil na exploração de petróleo em Angola. O Brasil também possui
dificuldades segundo o autor em cumprir as metas dos projetos de cooperação,
como exemplo, em 2008 o Presidente Lula visitou Moçambique e queixou-se de
uma fábrica de medicamentos para HIV acordada em 2003 não estar em
funcionamento.
A comunidade possui um Fundo Especial criado em 1999, para
recebimento de doações que podem ser públicas ou privadas. O Fundo Especial
pode receber equipamentos para cooperação técnica, além de financiamento
para projetos. Os países da comunidade também possuem um Acordo Geral de
Cooperação Técnica que dá suporte as mais variadas áreas de cooperação.
O Brasil mantém uma série de projetos de cooperação técnica com os
países da CPLP, em múltiplas áreas, tais como saúde, educação, transporte,
administração pública, administração da justiça, agricultura, dentre outras. Os
apresentados nesse trabalho são os projetos comuns a todos os países, não se
obteve informações sobre o atual funcionamento desses projetos e sobre os seus
resultados.
A ABC juntamente com a CPLP desenvolve um grande projeto de
destaque denominado “Centros Regionais de Excelência”, abrangendo duas
áreas de conhecimento, uma na área de desenvolvimento empresarial e outra na
administração pública. A proposta foi apresentada no seminário “Fortalecimento
da Capacidade Institucional dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
(PALOP)”, em 1998 na Bahia (ABC, 2005).
Os centros de excelência possuem como objetivos principais acelerar o
processo de capacitação dos PALOP, e avançar na autonomia do funcionalismo
de formação profissional tanto para iniciativa privada como pública. A iniciativa
para formação profissional pública visava à reforma na organização do Estado,
e promoção de empreendedorismo para o desenvolvimento. A aprovação da
criação dos centros surgiu nos anos 2000 na cidade de Maputo/Moçambique,
durante a reunião do Conselho de Ministros da CPLP (ABC, 2005).
O projeto de Recursos Humanos em Saúde Pública nos PALOP, e
Timor-Leste destacou-se junto à comunidade, e visam à proteção da saúde
pública, administração hospitalar e vigilância epidemiológica. Os núcleos de
formação e qualificação em saúde pública foram instalados em Maputo
(Moçambique) e Luanda (Angola), tendo como objetivo a implementação da
“Escola de Saúde Pública” por meio de formação docente - pedagógica. Outro
projeto importante era o apoio a Guiné-Bissau que estava em crise. Os objetivos
do projeto eram superar a difícil conjuntura socioeconômica (ABC, 2005).
A CPLP aprovou dois projetos de cooperação técnica nas áreas de
produção de arroz, formação de inspetores, delegados regionais de Inspeção do
Trabalho e Segurança Social, e ações de melhorias no aparelhamento da
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Faculdade de Direito de Bissau. Também o mesmo projeto estabelece apoio e
assistência emergencial em cooperação com o PNUD (ABC, 2005). A ABC
desenvolveu um projeto na área de telecomunicações, sob-responsabilidade da
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) do Brasil, e órgãos
responsáveis por telecomunicações dos PALOP, e dos países da CPLP. O
projeto teve como objetivos, melhorias nas estruturas regulatórias e a trocas de
experiências, relativas à privatização e introdução da competitividade no setor
(ABC, 2005).
O governo brasileiro, de acordo com as informações da ABC, também
desenvolveu em todos os PALOP e Timor-Lester um projeto de sistema
sustentável de cultivo de hortaliças. O programa é para contribuir com a
segurança alimentar e aumento do consumo e produção de hortaliças, ficando a
cargo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e dos
Ministérios de Agricultura de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau
(ABC, 2005).
Outros programas importantes também foram implantados tais como o
Programa de Treinamento para a Cooperação Técnica Internacional com o
objetivo de aperfeiçoar o nível de conhecimento no âmbito da metodologia
relativa ao processo de cooperação para o desenvolvimento. Durante o primeiro
encontro de especialistas da CPLP sobre a malária, doença que assola o
continente africano, foi discutindo metas para o combate a doença, além do
fortalecimento do secretariado executivo da CPLP (ABC, 2005). Assim, nessa
discussão pode-se perceber que esses países são unidos ao Brasil por questões
eminentemente estratégicas, uma vez que os PALOP oferecem uma ligação com
o continente africano, ligações seculares de história e de influências comerciais.
A língua em comum e o surgimento da CPLP criaram uma força dos países em
desenvolvimento, unindo Américas, África e Europa em uma aliança estratégica.
Conclusão
A cooperação internacional para o desenvolvimento pode ser entre
países desenvolvidos e países em desenvolvimento, ou entre países em
desenvolvimento. Os países que fazem parte da cooperação tradicional mantém
uma política de ajuda muito criticada pela ineficácia e a continuidade da pobrezas
dos países menos desenvolvidos. Após décadas de ajuda externa países em
desenvolvimento conseguem uma estabilização econômica e com condições de
doar, criando uma agenda internacional que se fortaleceu nos anos 90, o
surgimento da cooperação Sul-Sul. Essa nova agenda o Brasil se tornou um país
com ampla visibilidade internacional.
A nova agenda internacional brasileira pautada no principio da
horizontalidade da cooperação, vem trazendo um reconhecimento e visibilidade
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para o Brasil no âmbito da política externa. A cooperação com a CPLP não se
apresenta de imediato vantajoso no sentido econômico, mas do ponto de vista
geopolítico. Não se apresentam como uma comunidade no sentido pleno, pelo
fato dos países que a compõem possuírem interesses diferentes. Mas possuem
em comum a língua e o interesse em manter um fortalecimento nos fóruns
internacionais e projeção dos seus países membros. Hoje o Brasil é considerado
um dos líderes da comunidade e a mantém como um veículo de visibilidade
internacional no âmbito das Nações Unidas e se uniu a outros países como forma
de apoio a um assento permanente no Conselho de Segurança.
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Resumo
O propósito deste estudo foi, através da análise da literatura, verificar de que
forma é que os programas de exercício físico em meio aquático, nomeadamente
a hidroginástica, têm influência nos indicadores de saúde e de aptidão física. A
presente revisão da literatura foi efetuada exclusivamente na base de dados
bibliográfica SciVerse-Scopus, incluindo os artigos científicos que visam analisar
os efeitos que os exercícios realizados em meio aquático têm na força muscular,
no sistema cardiovascular, nos parâmetros antropométricos, e em indicadores
relacionados com a saúde (glicose, colesterol, triglicerídeos e pressão arterial).
Para além da natação pura, as investigações têm-se debruçado também na
utilização de exercícios de hidroginástica como uma forma de exercitação de
relevo no meio aquático. Estes exercícios parecem proporcionar resultados
positivos na maioria dos parâmetros investigados, como por exemplo no sistema
cardiovascular, nos parâmetros antropométricos, na força muscular, na pressão
arterial, na glicose sanguínea, no colesterol e nos triglicerídeos. No entanto, os
resultados parecem depender da duração dos protocolos, do controlo nutricional
durante o programa, da intensidade com que os exercícios são prescritos, entre
outros fatores. É ainda de realçar que não existem muitos estudos que estudem
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profundamente as aulas de hidroginástica em si, preferindo a abordagem a
exercícios ou atividades isoladas. Carecem assim investigações acerca de
programas de hidroginástica aplicados em períodos de longa duração por forma
a perceber as adaptações e respostas do organismo a este tipo de aulas que
assumem um papel fundamental na atividade desportiva da sociedade atual.
Palavras-chave: natação, exercícios aquáticos, condição física, saúde.
Introdução
O exercício físico é cada vez mais reconhecido como uma ótima
ferramenta para ajudar a combater o sedentarismo de qualquer faixa etária,
devido aos benefícios que esta prática acarreta, seja ao nível da saúde como na
capacidade funcional (Alves, Mota, Costa & Alves 2004). No entanto, apesar dos
seus incontáveis benefícios, existem situações em que a sua prática pode
apresentar algumas limitações, nomeadamente no caso de pessoas com baixos
níveis de aptidão física, indivíduos obesos e com dificuldade de locomoção, e em
idosos, que devido às modificações fisiológicas impostas com o processo de
envelhecimento, por norma, estão condicionados na realização de certas
atividades físicas (Alves, Mota, Costa & Alves 2004).
Com o principal propósito de amenizar as dificuldades presentes nesse
tipo de populações, tem-se observado um aumento significativo da investigação
relativamente à prática de exercício físico em contexto aquático (Raffaelli,
Milanese, Lanza & Zamparo 2016). No entanto, os mesmos autores realçam que,
apesar destes exercícios serem preferencialmente prescritos para populações
com características mais particulares, como idosos, indivíduos obesos, mulheres
na pós-menopausa, sujeitos com deficiência ortopédica ou neurológica, com
doença pulmonar, entre outros, também são indicados para pessoas sem
qualquer limitação. Adicionalmente, os exercícios aquáticos podem também ser
utilizados enquanto um método alternativo para manter a atividade de atletas
lesionados que não são capazes de treinar normalmente fora de água (Alberton
et al. 2013). As propriedades do meio aquático, sobretudo a flutuabilidade e as
forças de arrasto, permitem a redução do efeito do peso corporal sobre as
articulações e reduz as forças de compressão nas articulações (Rica et al. 2012).
Neste contexto, para além de um risco menor de lesões ou quedas, as forças de
arrasto fornecem carga durante todos os movimentos (Borreani et al. 2014),
tornando-se numa mais-valia para a exercitação global do corpo.
Dentro da popularidade que os programas de exercícios aquáticos vão
manifestando hoje em dia, a hidroginástica é dos mais reconhecidos pela
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comunidade científica (Antunes et al. 2015; Benelli, Ditroilo & Vito 2004). Este
reconhecimento deve-se essencialmente às características que a modalidade
apresenta, designadamente o facto de consistir numa variedade de movimentos
realizados com a utilização da água para criar resistência ao movimento, com
diminuição da força da gravidade sobre corpo e com resultados favoráveis
naquilo que respeita às capacidades físicas dos praticantes (Green 1989). A
intensidade do exercício durante esta prática varia de forma a criar um treino
maioritariamente aeróbio, que consiste principalmente em três fases: uma fase
de aquecimento, uma fase principal aeróbia mais intensa, e por fim uma fase de
retorno à calma (Krasevec & Grimer 1984). Apesar da perceção do esforço ser
menor do que a intensidade do trabalho realizado, e como a densidade da água
é maior do que a do ar, a sua prática requer um esforço muito mais intenso
comparativamente a uma atividade semelhante praticada fora de água (Jasiński
et al. 2015). As evidências científicas ainda não são consensuais em relação à
importância da hidroginástica para a manutenção da saúde e aptidão física em
populações sedentárias, ativas, ou com necessidades especiais, devido às
particularidades dos estudos apresentados. É neste sentido que, conhecidas as
particularidades apresentadas pelo meio aquático, com a presente revisão da
literatura pretendemos identificar e descrever os efeitos da hidroginástica sobre
indicadores de saúde e aptidão física.
Metodologia
Desenho de estudo
O presente estudo consiste numa revisão sistemática da literatura, com
o objetivo de verificar os efeitos que os exercícios em meio aquático,
particularmente a hidroginástica, conseguem apresentar ao nível dos indicadores
de saúde e de aptidão física. Pretendemos assim analisar as alterações
causadas por esta modalidade nos níveis de glicose sanguínea, do colesterol,
dos triglicerídeos, e da pressão arterial, contribuindo para a melhoria do estado
de saúde do praticante. Para além disso, foram analisados os efeitos da
hidroginástica na força muscular (tanto dos membros inferiores como dos
membros superiores), a capacidade cardiorrespiratória e distribuição da massa
magra e massa gorda como indicadores da aptidão física dos sujeitos.
Pesquisa literária
A pesquisa foi realizada recorrendo à base de dados bibliográfica online
SciVerse-Scopus. Foram incluídos os estudos publicados entre 1984 e 2017 que
incluíam as palavras-chave seguintes, separadamente ou de forma combinada:
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hidroginástica, exercícios aquáticos, aptidão física, saúde, glicose sanguínea,
colesterol, triglicerídeos, pressão arterial, força muscular, capacidade
cardiorrespiratória. Os estudos de revisão da literatura não foram incluídos, ou
aqueles que não utilizassem seres humanos para a sua pesquisa.
Discussão
O presente estudo teve como finalidade dar a perceber os principais
efeitos de programas de exercícios aquáticos, essencialmente da hidroginástica
sobre os indicadores de saúde e de aptidão física. Assim, e em primeira análise,
pudemos verificar a escassez de estudos que se debruçam sobre o efeito de um
programa prolongado de hidroginástica, semelhante aqueles que são
administrados nas escolas, ginásios e academias de fitness. De facto, os estudos
existentes procuram verificar os efeitos, fisiológicos ou biomecânicos, agudos de
alguns exercícios e conjuntos de exercícios aquáticos, denotando-se uma falta
de abordagem ao contexto real da procura e utilização por parte de um praticante
desta modalidade, como são os programas de hidroginástica procurados por
sujeitos com carências e défices ao nível da saúde e aptidão física.
Indicadores de aptidão física
Força muscular/ Treino de resistência
O estudo de Bento, Pereira, Ugrinowitsch e Rodacki (2012) realçou as
propriedades da água para impor resistência ao exercício, possibilitando assim
gerar um nível de stress maior no tecido muscular, e consequentemente melhorar
a capacidade de produção da força muscular. Adicionalmente, tal como algumas
sugestões deixadas para os exercícios fora de água, a ordem dos exercícios
numa sessão de treino em meio aquático também surge enquanto importante
parâmetro a considerar, sendo que para a otimização destes ganhos
relativamente à força muscular, o treino de resistência deve ser realizado antes
do treino aeróbio (Pinto et al. 2013).
Para Borreani et al. (2014), o treino de força dentro de água pode ser
realizado com maior frequência do que fora de água, por proporcionar uma
recuperação mais rápida. Assim, é importante que as sessões de treino sejam
prescritas com intensidades suficientes, de forma a otimizar o estímulo,
especialmente para aumentar a força, com períodos de recuperação mais
céleres. Tal torna-se particularmente relevante para a população idosa, em que
a manutenção da massa muscular é fundamental, sem causar incapacidades
temporárias causadas pelo próprio exercício em si. No entanto, apesar de ser
necessário esta correta prescrição das intensidades para exercícios em meio
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aquático, esta não está bem definida na literatura. Desta forma, estudos futuros
deverão concentrar-se na intensidade do exercício no treino da força no meio
aquático (Bergamin, Ermolao, Matten, Sieverdes & Zaccaria 2015).
Antropometria
Um programa de hidroginástica com a duração de 16 semanas foi
apresentado na literatura como sendo suficiente para produzir resultados
positivos na redução da percentagem de gordura e da massa corporal
(Mendonça, Araújo, Sousa & Fernandes, 2014). No entanto, no caso de uma
população idosa do sexo feminino, Martinez et al. (2014) verificaram que um
programa de 12 semanas de hidroginástica demonstrou ser insuficiente para se
verificarem alterações positivas significativas quer na massa gorda quer na
massa magra. Obtendo resultados semelhantes, as investigações desenvolvidas
por Jasiński et al. (2015) e Raffaelli et al. (2016), referem que um programa de
hidroginástica com um máximo de 8/9 semanas, respetivamente, não é eficaz na
produção de mudanças significativas na composição corporal, sobretudo quando
esse estudo não tem uma preocupação extra com a ingestão calórica, devendo
assim o programa ter uma duração superior.
Através das observações supracitadas percebe-se que existe alguma
discordância em relação à duração que deve ter um programa de treino em meio
aquático de forma a produzir resultados significativamente positivos na
composição corporal. De facto, os programas de durações inferiores (≤ 12
semanas) parecem não ter resultados relevantes naquilo que se refere à redução
da massa gorda e/ou aumento da massa magra. De forma adicional, somente
alguns autores consideraram a alimentação nos seus estudos, sendo que
aqueles que avaliam e controlam a ingestão calórica parecem obter resultados
positivos com menos duração (Gappmaler, Lake, Nelson & Fisher 2006; Green
1989; Raffaelli et al. 2016; Rica et al. 2012).
Capacidade cardiorrespiratória
A prática de exercício em meio aquático é uma forma de melhorar a
capacidade cardiovascular, uma vez que a água apresenta uma densidade 700
vezes superior à densidade do ar, o que provoca um aumento do dispêndio de
energia para o mesmo exercício realizado fora de água (Rica et al., 2012). Para
que as melhorias na aptidão cardiorrespiratória ocorram, os exercícios devem ser
prescritos para que as intensidades dos exercícios sejam as mais adequadas a
cada indivíduo, de modo a promover tais adaptações. A maioria dos estudos
evidencia que os níveis adequados de intensidade do exercício aeróbio em
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ambiente aquático podem ser prescritos por meio da percentagem de frequência
cardíaca máxima (Bergamin et al. 2015). No entanto, muitos investigadores
demonstraram que esta variável em ambiente aquático apresenta valores
menores em comparação com o ambiente terrestre (Benelli et al. 2004). Esta
diferença pode ser devida às alterações fisiológicas decorrentes da imersão, à
pressão hidrostática e às condições térmicas (Watenpaugh, Pump, Bie & Norsk
2000). Daqui consegue-se perceber uma clara dificuldade tanto na prescrição do
exercício aquático tendo como base a frequência cardíaca para o controlo da
resposta e adaptação da capacidade cardiorrespiratória aos programas de
hidroginástica.
Embora a frequência cardíaca máxima seja maioritariamente utilizada
para prescrever a intensidade dos exercícios, esta também pode ser prescrita
através da percentagem do consumo máximo de oxigénio (VO2máx) (Hofmann &
Tschakert 2010). As investigações levadas a cabo por Azevedo, Lambert, Zogaib
& Barros Neto (2010) e por Kruel et al. (2013) observaram que o VO 2máx é mais
baixo em meio aquático, comparativamente a atividades realizadas em terra.
Entrando em concordância, Alberton et al. (2013) afirmam que o VO 2máx
apresenta valores mais baixos em ambiente aquático, acrescentando que a
principal razão destes valores serem mais reduzidos, não se deve ao
comportamento da água, mas sim ao tipo de exercício realizado. Apesar do tipo
de exercício parecer ser o principal fator para os valores serem mais reduzidos,
a ordem de realização dos exercícios em meio aquático não provoca diferentes
melhorias no VO2máx (Pinto et al. 2013).
Quando se trabalha com idosos em meio aquático, os resultados obtidos
na capacidade cardiovascular dependem sobretudo da intensidade com que o
exercício é realizado. Quando estes exercícios são executados a intensidades
moderadas a altas, podem produzir os resultados pretendidos nesta capacidade
(Bergamin, Zanuso, Alvar, Ermolao & Zaccaria 2012), enquanto se as
intensidades forem predominantemente leves, os resultados podem não ser os
esperados (Tauton et al. 1996). De forma a proporcionarem-se melhorias
significativamente positivas relativamente ao VO2máx em ambiente aquático, os
resultados parecem sugerir ser necessário planear um programa de treinos entre
8 a 12 semanas (Bocalini, Serra, Rica & Dos Santos 2010; Pinto et al. 2015;
Raffaelli et al. 2016).
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Indicadores de saúde
Níveis de glicose, colesterol e triglicerídeos
Segundo Jones, Meredith-Jones & Legge (2009) tanto o treino da força como o
treino aeróbio, quando realizados de forma isolada são eficazes no aumento da
ação da insulina e da tolerância à glicose. No entanto, quando combinados
tornam-se ainda mais eficazes na melhoria do controlo glicémico (Jones et al.
2009). O treino em circuito é normalmente uma estratégia utilizada para estimular
estas duas componentes. Embora parecendo ser eficaz, pode não ser prático
para pessoas com problemas de excesso de peso ou problemas articulares, onde
em ambos os casos a mobilidade é um fator limitante. Recentemente, o exercício
realizado em meio aquático tem sido considerado um ambiente de exercício
alternativo atrativo, pois permite que indivíduos com excesso de peso possam
realizar esta prática sem colocar stress excessivo nas articulações (Jones et al.
2009). O estudo de Jones et al. (2009) demonstrou exatamente isso, em que os
autores evidenciaram o facto de 12 semanas de treino com intensidades
moderadas (70-75% da frequência cardíaca máxima) em circuito dentro de água,
terem sido suficientes para promover reduções ao nível da glicose e da insulina
em mulheres obesas.
Parece de alguma forma evidente na literatura que os níveis dos
indicadores de saúde aqui analisados surgem alterados de forma benéfica
aquando da aplicação de programas de treino aeróbio combinado com força no
meio aquático. Vários são os estudos em concordância e nos quais verificaramse melhorias significativas nos triglicerídeos, no colesterol total, no colesterol
LDL, na glicemia em jejum e nos níveis de insulina em indivíduos com tolerância
à glicose (Takeshima 2002; Volaklis, Spassis & Tokmakidis 2007). Os dados
existentes parecem ainda garantir que, no caso de não existir uma melhoria nos
valores destes indicadores, a prática regular de exercício aquático parece
garantir a sua manutenção. No estudo de Colado, Triplett, Tella, Saucedo &
Abellán (2009), foi observado um aumento significativo no colesterol, no
colesterol LDL e na glicose no grupo de controlo, enquanto no grupo experimental
estes valores permaneceram inalterados. Deste modo, fica evidente que de uma
forma geral, a realização de atividades aquáticas produz efeitos benéficos nos
níveis de glicose, colesterol e triglicerídeos, sendo particularmente vantajoso
quando é praticado por indivíduos em que a mobilidade é tida como um problema.
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Pressão Arterial
Quando o exercício é realizado em água, especialmente no caso da
hidroginástica, podem ocorrer alterações na pressão arterial devido
particularmente às mudanças de temperatura, à medida que o individuo passa
de água para a terra, e vice-versa, assim como à pressão hidrostática. Estas
modificações são mais significativas nos idosos devido ao seu metabolismo mais
lento resultante da baixa massa corporal magra (Cunha et al. 2017). No estudo
de Green (1989), um grupo de idosos participou num programa de hidroginástica
de 16 semanas, que foi suficiente para produzir reduções na pressão arterial
diastólica, mas insuficiente para que houvesse reduções na pressão arterial
sistólica. Em contrapartida, uma única sessão de hidroginástica, realizada a
intensidades baixas a moderadas, apesar de não provocar alterações na pressão
arterial diastólica, conseguiu diminuir a pressão arterial sistólica após o exercício
(Cunha et al. 2016).
Sob outra perspetiva, Bergamin et al. (2015) investigaram a resposta
fisiológica aguda em idosos durante a realização de exercícios aquáticos em
duas situações diferentes, uma num ambiente aquático com temperaturas baixas
(28ºC) e outra com temperaturas altas (36ºC). Os autores verificaram
diminuições mais significativas na pressão arterial diastólica e sistólica após o
exercício na piscina com temperaturas mais elevadas. Seria curioso sugerir que
a longo prazo as temperaturas mais elevadas poderiam originar uma redução da
pressão arterial de indivíduos hipertensos, no entanto, tal facto carece de
investigação longitudinal. Mais ainda, existe o risco de respostas menos
benéficas para a saúde dos praticantes aquando da elevação da temperatura da
água (e.g. desidratação, aumento da frequência cardíaca, exigência fisiológica).
Parece também existir um efeito na pressão arterial consoante o nível
de aptidão física dos praticantes (Lakin, Notarius, Thomas & Goodman 2013). Os
autores chegaram a esta conclusão após analisarem os efeitos dos exercícios
em meio aquático e fora de água, onde compararam a sua aptidão física, tendo
observado que ocorreu uma redução da pressão arterial após uma sessão de
exercício fora de água em indivíduos treinados e não treinados, enquanto na
sessão de exercícios na água somente ocorreu a redução nos participantes não
treinados. Tal facto poderá indicar uma eficácia dos programas de exercício
aquático em indivíduos numa fase inicial da sua prática de atividade física.
Assim, no que se refere à pressão arterial, parece ser de notar que existe alguma
discrepância de resultados, havendo por vezes melhorias essencialmente na
pressão arterial sistólica, noutras vezes na pressão arterial diastólica, e ainda
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melhorias em ambas. Estas diferenças podem ser atribuídas às diferenças de
temperaturas da água entre cada protocolo, ou à duração de cada protocolo,
entre outros fatores.
Conclusão
A principal observação a ser retirada da revisão de literatura acerca dos
efeitos dos programas de exercício aquático é o facto de existirem poucos
estudos que associem a hidroginástica com os indicadores de saúde e de aptidão
física relatados acima. A maioria dos autores utiliza como base para a sua
investigação preferencialmente programas de exercício pouco detalhados na
metodologia aplicada, sem que seja especificamente a hidroginástica, e recorrem
à análise de exercícios específicos dentro de água. As variáveis investigadas que
são mais usualmente utilizadas em investigações relacionadas com a prática da
hidroginástica são a pressão arterial, parâmetros antropométricos (massa
corporal) e a resposta aguda da frequência cardíaca ao exercício. Por outro lado,
parâmetros como glicose, triglicerídeos, colesterol, força muscular e a
capacidade cardiovascular, não são tão explorados através da realização de
programas de hidroginástica. Verificamos ainda que existe uma discrepância na
literatura relativamente aos resultados obtidos em programas com cariz
longitudinal de hidroginástica, que se deve particularmente às diferenças nas
durações dos protocolos, à aplicação em diferentes tipos de população e/ou faixa
etária, ao facto de somente alguns estudos se preocuparem com o controlo da
dieta, e devido à utilização de métodos distintos para avaliar os diferentes
parâmetros.
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