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Excelentissimo Presidente da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 

Excelentíssimos membros da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 

Caros Representantes das Instituições Nacionais dos Direiros humanos 

Caros representantes da Sociedade civil 

Muito bom dia a todos 

No âmbito da 71ª Sessão Ordinária da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a 

Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC) de Cabo Verde vem por 

esta via submeter a sua perspetiva sobre a situação dos direitos humanos dos imigrantes em 

Cabo Verde, nos termos que segue: 

A CNDHC reconhece,  os esforços envidados para melhorar a situação dos imigrantes em Cabo 

Verde e congratula-se com algumas medidas adotadas, nomeadamente: 

(i) a aprovação do II Plano de Ação para Imigração e Inclusão Social de Imigrantes, para 

o horizonte temporal 2018-2020, contribuindo para reforçar os mecanismos de 

acolhimento, regularização e inclusão social dos imigrantes; 

(ii) a Criação da Alta Autoridade para a Imigração, em 2020, e que tem por missão 

coordenar e implementar políticas e medidas no domínio da imigração; 

(iii) a aprovação do Decreto-Lei n.º 72/2021 de 18 de outubro que estabelece o regime 

excecional de regularização extraordinária da situação de cidadãos originários de 

países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), da 



Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e demais cidadãos 

estrangeiros, que se encontrem a residir em território nacional sem a necessária 

autorização legal.  

Não obstante reconhecermos a importância destas medidas e outras alguns desafios ainda 

persistem e dificultam a efetivação plena dos direitos dos imigrantes: 

Relativamente aos dados estatísticos sobre migração  

Persistem ainda vários desafios associados à falta de capacidade de produção, recolha, 

sistematização, divulgação e acesso aos dados que permitam o conhecimento, análise e 

seguimento da situação dos imigrantes, o que dificulta na definição de políticas relacionadas à 

imigração.  

Relativamente à não discriminação  

Cabo Verde não dispõe de uma lei específica de combate à discriminação. O Código Penal 

prevê, no seu art.º 161.º, o crime de discriminação, mas não abarca determinados fatores de 

discriminação tais como orientação sexual e identidade de género, deficiência, idade, língua, 

condições sociais e económicas. 

Para dar resposta às varias recomendações, a CNDHC elaborou uma proposta de Projeto de 

Lei Especial Anti discriminação de forma a prevenir e punir todos os atos de discriminação, 

complementando o quadro legal existente nesta matéria. A CNDHC recomenda que a proposta 

de lei seja aprovada no Parlamento ainda este ano. 

Relativamente à expulsão 

A nível do monitoramento do processo de expulsão de cidadãos estrangeiros do território 

nacional, a lei prevê que deve ser enviada uma cópia do processo à CNDHC que tem a 

incumbência de monitorizar e assegurar o respeito pelos direitos fundamentais do expulsando, 

particularmente das pessoas vulneráveis, o que não tem ocorrido, comprometendo o 

monitoramento destas situações. A CNDHC recomenda que os procedimentos sejam 

respeitados. 

Relativamente às pessoas privadas de liberdade 



Nas visitas realizadas pela CNDHC, enquanto Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, 

aos diferentes estabelecimentos prisionais do país e ao Centro de Instalação Temporária – CIT 

no aeroporto da Praia, constata-se que os estrangeiros enfrentam muitas dificuldades a nível 

da comunicação com os responsáveis dos serviços, por questões linguísticas, falta de 

assistência consular, dificuldades no acesso aos seus bens pessoais, entre outras questões.  

A CNDHC está preocupada com esta situação, e recomenda a criação de medidas dirigidas aos 

reclusos estrangeiros e aos viajantes que possam se encontrar nos CIT, de modo a garantir 

mais humanidade no cumprimento da pena e durante a permanência nos CIT.  

Relativamente à nacionalidade 

Está em curso o processo de aprovação de uma nova lei de nacionalidade e a CNDHC 

recomenda que a mesma seja aprovada com a maior brevidade possível, visto a atual lei já não 

se adequa ao contexto e à realidade migratória do país. 

Relativamente ao retorno e integração  

A CNDHC reconhece a importância do Programa de Apoio ao Retorno Voluntário ao país de 

Origem, no âmbito do qual, de 2018 a 2021, foram recebidos cerca de 39 pedidos de apoio 

financeiro para retorno voluntário. No entanto, devido a limitações financeiras, a AAI, I.P tem 

encaminhado alguns pedidos para a Organização Internacional das Migrações (OIM), que 

também intervém nesta matéria, o que coloca preocupações a nível da sustentabilidade do 

programa. 

Relativamente à pandemia da COVID-19 e a efetivação dos direitos dos direitos  

A pandemia da COVID-19 obrigou o Estado de Cabo Verde à adoção de medidas restritivas para 

prevenção e combate à disseminação do vírus SARS-COV 2, com a declaração de Estados de 

Emergência e o consequente encerramento de fronteiras, a proibição de concessão de vistos, 

associadas ao confinamento obrigatório da população, e que tiveram um grande impacto na 

vida dos imigrantes, afetando também o processo de renovação da autorização de residência. 

Por outro lado, o encerramento das empresas, as restrições a nível de circulação e a 

paralisação da atividade turística, também afetou grandemente a vida de muitos imigrantes, 

visto que uma boa percentagem trabalha no ramo da hotelaria e no comércio informal. 



A CNDHC congratula-se com as medidas tomadas pelo Governo, dirigidas à proteção social das 

famílias e à proteção do rendimento dos que operam no setor informal da economia, mas não 

tem dados acerca da integração dos imigrantes nestas medidas, pelo que considera importante 

a analise da situação efetiva desta população. 

Relativamente ao monitoramento independente 

No âmbito das suas atribuições em matéria de proteção dos Direitos Humanos, a CNDHC 

recebe e trata denúncias cujas vítimas são imigrantes, na sua maioria provenientes de países 

africanos. As queixas, que não ultrapassam os 11% do total dos casos recebidos anualmente, 

referem-se sobretudo a dificuldades na regularização de residência no país e expulsão 

administrativa, à violação do direito ao trabalho (inexistência de contrato de trabalho escrito, 

carga horária excessiva, despedimento sem justa causa), à segurança social e discriminação, a 

dificuldades em matéria de acesso à saúde, nomeadamente evacuação externa, abuso de 

autoridade e agressão policial e dificuldades no acesso à justiça. 

Sendo a CNDHC a única instituição nacional de direitos humanos, com um papel importante 

no monitoramento da realização dos direitos humanos, a instituição manifesta a sua 

preocupação com a intenção do Governo de extinguir a CNDHC e incorporar as suas atribuições 

no Provedor de Justiça.  

Considerando a expertise adquirida pela CNDHC ao longo dos anos e a especialidade do 

trabalho das instituições nacionais de direitos humanos, a CNDHC receia o impacto que esta 

decisão poderá ter a nível da promoção e proteção dos direitos humanos. 

Assim, a CNDHC recomenda ao Estado de Cabo Verde, a adoção de medidas que garantam que 

Cabo Verde tenha uma instituição de direitos humanos, forte, independente e com as 

condições necessárias para promover devidamente os direitos humanos de todos, sem deixar 

ninguém para trás.  

 

Muito obrigada 

 

 



 

 

  


