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ResoluqAo  no  98/2018

de 24 de setembro

0  Estado  de Cabo  Verde  ratificou  a 4 de  junho  de

1 992,  a ConvengAo  contra  a Tortura  e Outras  Penas

ou  Tratamentos  Cru6is,  Desumanos  ou  Degradantes,

aprovado  para  ratificagao  e publicado  atrav6s  da  Lei  n.o

44/IV/92,  de 9 de abril.

Nos  termos  desta  Convem;'Ao,  o Estado  assumiu  o

compromisso  de tomar  todas  as medidas  necessArias  para

evitar  que  atos  de tortura  sejam  cometidos  em  qualquer

territ6rio  sob  a sua  jurisdit,io.

Atendendo  A necessidade  de reforgar  as medidas

adicionais  para  alcangar  os objetivos  da  Convengao  e

reforgar  a protet,to  de pessoas  privadas  de liberdade

contra  a tortura  e outras  penas  ou  tratamentos  cru6is,

desumanos  ou degradantes,  a Assembleia  Geral  das  Nag5es

Unidas  adotou,  a 18  de dezembro  de 2002,  o Protocolo

Facultativo  A Convengao  Contra  a Tortura  e Outras  Penas

ou  Tratamentos  Cru6is,  Desumanos  ou  Degradantes.

0  referido  protocolo,  aprovado  pela  Resolugao  n.o 99/

VIII/2014,  de 21 de fevereiro,  tem  por  objetivo  estabelecer

um  sistema  de visitas  regulares,  efetuadas  por  organismos

internacionais  e nacionais  independentes,  aos  locais  onde

se encontrem  pessoas  privadas  de liberdade,  a fim  de

prevenir  a tortura  e outras  penas  ou  tratamentos  cru6is,

desumanos  ou  degradantes.

"a':i Nos termos do artigo 17.o do Protocolo, cada Estado Parte
.,, deve  manter,  designar  ou  estabelecer,  no  prazo  mAximo

4 de um ano ap6s a entrada em vigor do presente Protocolo
" ou  da  sua  ratificagao  ou  adesao  ao mesmo,  um  ou  v,4rios

mecanismos  nacionais  de prevengao  independentes  para

a prevengao  da  tortura  a nivel  interno.

0 artigo  18.o do referido  Protocolo  estabelece  que  os

Estados  Partes  garantirao  a independ5ncia  funcional

dos  mecanismos  nacionais  de  preveru;tao,  bem  como  a

independencia  do seu  pessoal,  disponibilizando  os recursos

necessArios  ao funcionamento  dos  mesmos  e, no  Ambito

do estabelecimento  dos  mesmos,  o Estado  deve  ter  em

conta  os Principios  relativos  ao estatuto  das  instituig5es

nacionais  para  a promogao  e protegao  dos  direitos  humanos

(Principios  de Paris).

Aos  mecanismos  nacionais  de  prevengAo  devem  ser

concedidos,  no  minimo,  os poderes  previstos  no  art.o 19.o
do Protocolo.

Considerando  que  o II  Plano  Nacional  de  Agao  para  os

Direitos  Humanos  e a Cidadania,  aprovado  pelo  Governo,

atrav6s  da  Resolugao  n.o 127/2017,  de 17  de novembro,

contempla  como  uma  das  medidas  "Criar  um  Mecanismo

Nacional  de Prevengao  da  Tortura".

Atendendo  que  a Comissao  Nacional  para  os Direitos

Humanos  e a Cidadania  (CNDHC)  6 a instituigao  nacional

com  a missao  de promover  e proteger  os direitos  humanos

e que  funciona  como  uma  instAncia  de vigilAncia,  alerta

precoce,  consultoria,  monitoramento  e investigagao  em

mat6ria  de direitos  humanos;

Considerando  o trabalho  que  vem  sendo  desenvolvido

pela  CNDHC  na  fiscalizagao  do cumprimento  das  normas

internacionais  de direitos  humanos  nos  estabelecimentos

de detengAo  e prisao,  a nivel  nacional,  com  visitas

regulares  e envio  de recomendag5es  ao governo  tendo  em

vista  a adogao  de medidas  de melhoria  das  condig5es  e

procedimentos  existentes;

Atendendo  que  a CNDHC  6 um  organismo  com

personalidade  juridica  e que goza  de autonomia  administrativa,

patrimonial  e financeira.

Assim,

Nos  termos  do  n.o 2 do  artigo  265.o da  Constituigao,  o

Governo  aprova  a seguinte  Resolugao:

Artigo  1."

DesignaqNo

E designada  a ComissAo  Nacional  para  os Direitos

Humanos  e a Cidadania  (CNDHC)  como  Mecanismo

Nacional  de Prevengao,  conforme  estabelecido  no  artigo

17.o e seguintes  do  Protocolo  Facultativo  El Convent,ao

Contra  a Tortura  e Outras  Penas  ou  Tratamentos  Cru6is,

Desumanos  ou  Degradantes.

Artigo  2.o

Compet5ncia

Compete  A CNDHC,  enquanto  Mecanismo  Nacional

de PrevengAo:

a) Efetuar  visitas  regulares,  com  ou  sem  aviso  pr6vio  e

sem  restrigao,  a qualquer  local  onde  se encontrem

ou  se possam  encontrar  pessoas  privadas  de

liberdade  a fim  de reforgar,  se necess;'rio,  a

protegao  dessas  pessoas  contra  a tortura  e outras

penas  ou  tratamentos  cru6is,  desumanos  ou

degradantes;

b) Formular  recomendag5es  dirigidas  As autoridades

competentes  a fim  de melhorar  o tratamento  e

a situat,io  das  pessoas  privadas  de liberdade  e

prevenir  a tortura  e outras  penas  ou  tratamentos

cru6is,  desumanos  ou  degradantes,  tendo  em

conta  as normas  internacionais,  regionais  e

nacionais;

c) Apresentar  propostas  e pareceres  a respeito  de

legislagao  em  vigor  ou  em  elaboragao,  tendo  em

vista  a prevengao  da  tortura  e outras  penas  ou

tratamentos,  cru6is,  desumanos  ou  degradantes;

d)  Receber  queixas  e comunicag5es  sobre  eventuais

casos  de tortura  e outras  penas  ou  tratamentos

cru6is,  desumanos  ou  degradantes  e assegurar

a investigagao  dos  mesmos.

Artigo  3."

Composiqao

A fim  de desenvolver  as atividades  incluidas  na

competencia  do  Mecanismo  Nacional  de Prevengao,  e

criada  uma  Estrutura  de Apoio  composta  por:

a)  Presidente  da  CNDHC;

b) Dois  T6cnicos  da  CNDHC;

c) Um  Comiss,4rio,  representante  do MinisMrio  Publico;

https://kiosk.incv.cv 3A29B303-8E46-4FBO-BBO2-6F4B9EO7564B



Documenti:i  descanegado  pelo  uiilizador  lhelma  indira  (10.72.76.21  ) em  25-09-201815:16:42.

@ Tados  os dksitos  reservadog.  A c6pia  ou distribuigAo  neo  autorlzada  A proibida.

I SERIE  -  NQ 61  <<B. O.>>  DA  REP[JBLICA  DE  CABO  VERDE  -  24  DE  SETEMBRO  DE  2018  1547

d) Um  ComissArio,  representante  da Ordem  dos

Advogados  de Cabo  Verde;

e) Um  ComissArio,  representante  das  Comunidades

Estrangeiras  Residentes  em  Cabo  Verde;

7) Um m6dico especialista  em saude mental,  indicado
pela  Ordem  dos  M6dicos  de Cabo  Verde.

Artigo  4.o

Funcionamento

Para  o funcionamento  do  Mecanismo  Nacional  de

Prevent,io,  o Governo  afeta  os recursos  necessArios,  a

contemplar  no  orgamento  da  CNDHC.

Artigo  5.o

Relat6rio  anual

A  CNDHC,  enquanto  Mecanismo  Nacional  de Prevengao,

elabora,  anualmente,  o seu  relat6rio  de atividades.

Artigo  C+.o

Entrada  em  vigor

A  presente  Resolugao  entra  em  vigor  no  dia  seguinte

ao da  sua  publicagao.

Aprovada  em  Conselho  de Ministros  do dia  13  de

setembro  de  2018.

0  Primeiro-ministro,  Jos6  misses  de Pina  Correia  e Silva

Resoluqao  no  99/2018

de 24 de setembro

No  Ambito  da  Comunidade  dos  Paises  de Lingua

Portuguesa  (CPLP),  e no  quadro  das  relag5es  bilaterais

entre  os seus  Estados  membros,  a questao  da  mobilidade

de pessoas  na  extensao  geogrAfica  desta  Comunidade  vem

ganhando  cada  vez  maior  expressao  e afigura-se  como

um  dos  dossiers  centrais  da  CPLP  durante  a presidencia

cabo-verdiana.

Particularmente  entre  Cabo  Verde  e Angola  a mobilidade

de pessoas  entre  os respetivos  territ6rios,  M  muito  que

vem  constando  da  agenda  politica  e de cooperagao,  com

a adogAo  de algumas  medidas  conjuntas  e individuais

importantes,  de que  se destacam  o Acordo  em  vigor  de

facilitagao  de vistos  em  passaportes  ordinArios,  assinado

em  21 de margo  de 2012,  publicado  no  Boletim  Oficial  n.o
38,  Ia s6rie  de 4 de julho  de 2012  e o Decreto  Presidencial

angolano  n.o 150/18,  de 19  de junho,  que  estabelece  a

iseng;4o  de vistos  de turismo  para  estadias  aos  cidadaos

nacionais  de alguns  paises,  entre  os quais  Cabo  Verde.

Realce-se,  ainda,  que  Cabo  Verde  enseja  de modo

proactivo  reforgar  as  pontes  com  Angola,  com  base  nos

lagos  hist6ricos  e seculares  existentes,  no  interesse  das

comunidades  da  diAspora,  na  amizade  entre  os povos  e

cooperagao  estrat6gica,  politica  e cultural,  reafirmando

a ideia  defendida  da  livre  circulagao  de pessoas,  de  bens

e de  capitais.

Assim,

Havendo  necessidade  de assegurar  a reciprocidade

em  mat6ria  de isengao  de  visto  de  turismo  aos  cidadaos

nacionais  de Angola  que  desejem  entrar  no  territ6rio  de

Cabo  Verde;

Ao  abrigo  do disposto  na  alinea  b) do  n.o 3 do  artigo  9.o

da  Lei  n.o  66/VIII/2014,  de 17  de  julho,  alterada  pela

Lei  n.o  80NIII/2015,  de 7 de janeiro,  e pela  Lei  n.o 19/

IX/2017,  de 13  de dezembro,  sobre  o regime  juridico  de

entrada,  permanencia,  saida  e a expulsao  de estrangeiros

do  territ6rio  cabo-verdiano,  bem  como  a sua  situagao

juridica;  e

Nos  termos  do  n.o 2 do artigo  265.o da  ConstituigAo,  o

Governo  aprova  a seguinte  ResolugAo:

Artigo  l.o

IsengAo  de vistos  de turismo

E estabelecida,  em  regime  de  reciprocidade,  a isengao

de vistos  de turismo  para  estadias  at6  30 (trinta)  dias  por

entrada,  e 90 (noventa)  dias  por  ano,  no  territ6rio  cabo-

verdiano,  aos  cidadaos  nacionais  da  Republica  de Angola.

Artigo  2."

Cumprimentos  das  formalidades

A  isengao  referida  no  artigo  anterior  nao  dispensa  o

cumprimento  das  formalidades  aplicAveis  nos  postos

de fronteira,  nos  termos  do artigo  2.o do  Decreto-Lei  n.o

2/2015,  de 6 de janeiro,  alterado  pelo  Decreto-Lei  n."

46/2018,  de 13  de agosto.

Artigo  3.o

ComunicaqAo  e coordenagao

0  Minist6rio  dos  Neg6cios  Estrangeiros  e Comunidades

comunica  o teor  da  presente  Resolugao  As Autoridades

angolanas  competentes,  e para  a sua  efetiva  implementagao,

o Minist6rio  da  Administragao  Interna  estabelece  as

coordenag5es  necessArias  com  os diferentes  Servigos

cabo-verdianos  e angolanos,  com  responsabilidades  nesta

mat6ria.

Artigo  4."

Entrada  em  vigor

A  presente  Resolugao  entra  em  vigor  no  dia  seguinte

ao da  sua  publicagao.

Aprovada  em  Conselho  de Ministros  do dia  13  de

setembro  de 2018.

0  Primeiro-Ministro,  Jos6  Ulisses  tie  Pina  Correia  e Silva

Resolupao  no  100/2018

de 24 de setembro

A  Lei  n.o 20/IX/2017,  de 30 de dezembro,  que  aprova

o Orgamento  do Estado  para  o ano  econ6mico  de 2018,

determina  no  n.o 1 do seu  artigo  8.o, que  as admiss5es  na

Administragao  Publica  8E10 da  competencia  do Conselho  de

Ministros,  mediante  proposta  fundamentada  do membro

do Governo  responsAvel  pela  Area  das  Finangas,  de acordo

com  criMrios  previamente  definidos.
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