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·sUMARIO 

. ' 
ASSEMBLEIA NACIONAL;POPULAR 
/ 

Lei (Tonstitucional n~ 211I1190: 

Alters a Constitui~iio da Republica. 

... .. ...... 
Lei Constitucionnl nr! 2IIll!!90 

de 29 de Setembro 

Por mandato do povo, a Assembleia Nacional Popu· 
lar decreta nos termos das alineas a) e b) do artigo 58' 
da Constitui~iio 0 seguinte: 

L Altera~oes il Constitui~iio 

A Constitui~iio da Republica de Cabo Verde. de 5 de 
Setembro de 1980, na redac~iio que the roi dada pe
las Leis Constitucionais nil 2181, de 12 de Fevereiro e 
n' 1IIIII/88 de 17 de Dezembro, e alterada nos termos 
dos artigos seguintes. 

Artigo ZO 

o artigo 4' da Constituipio e substituido por: 

Artigo 4Q 

1. E livre a constitui~ao de partidos politicos. 

2. Os partidos poifticos concorrem para a orga
niza~ao e expressao da vontade popular e do plura
!ismo politico e constituem estrutura mediadora funda
mental da participa~ao dos cidadaos na vida publica. 

3. Os partidos politicos devem respeitar a indepen
dentia e a unidade nacionais, a integridade territorial 
e a demoeraeia politi ca. e, na sua organiza~iio e funcio
namento, obedeeer a regras democratieas . 

4. E interdita a constitui~o de partidos de ambito 
regional all local, de panidos que fomentem 0 regiona
lismo au a racisma. ou se proponharn empregar meios 
subversivos ou violentos na prossecu~ao dos seus fins. 

5. A denomina~ao dos partidos nao poder9. identifi
car-se com quaiquer parcela do territ6rio naeional, 
nem ser identica a, ou eVQcar nome de pessoa, igreja, 
religiao, confissao ou doutrina religiosa. 

Artigo J9 

o artigo 462 passa a ter a seguinte redae~ao: 

Artigo 469 

A Assembleia N acional Popular e 0 6rgao legislativo 
supremo da Republica e a assembleia representativa 
de todos as eaboverdianos. Ela decide sabre as questoes 
fundamentais da politiea interna e externa do Estado. 

Artigo 4Q 

It aditado, a seguir ao artigo 582, urn artigo novo, 
582a. com a seguinte redac~ao: 

Artigo 58"a 

l. Compete a Assernbleia Nacional Popular: 

a) Testemunhar a tornada de posse do Presi
dente da Republica; 

b) Autoriz3r a ausimcia do Presidente da 
Republica do pais: 

c) Votar por maioria absoluta rno~oes de con
fian~a e de censura. 
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2. A competencia para 8utorizar a ausencia do Presi
dente da Republica serli. no intervalo das S05s6es Le
gislativas da ANP. exercida pela respectiva Mesa. 

3. A questilo de confian~a e desencadeada perante a 
Assembleia N acional Popular pelo Primeiro Ministro, 
precedendo delibera~iio do Conselho de Ministros. 

4. A iniciativa da m~ao de censura cabe a pelo me
nos 15 deputados. 

5. A nao aprovacao de urna maCao de confiam;a au a 
aprovacao de urna maCao de censura implicam a de
missao do Govemo. 

Artigo sv 
Sao aditados ao ariigo 5gg tres novas alineas com as 

seguintes redaccoes: 

q) Direitos, liberdades e garantias dos cidadaos; 

r) Associac6es e Partidos Politicos; 

sJ Estatuto da Oposi~iio. 

Artigo 6' 

E aditado, a seguir 80 artigo 62~. urn novo artigo, 
622 a com a seguinte redaccao: 

Artigo 62'a 

1. A Assembleia Nacional Popular nao pode seT di~ 
solvida nos doze meses posteriores it sua elei~ao, no 
ultimo semestre do mandato do Presidente da 
Republica ou durante a vigencia do estado de sitio ou 
de emergencia. 

2. A dissolu~iio da Assembleia niie impede a subsis
tencia do .mandato dos· deputados ate It abertura de 
legislatura subsequente as novas ele~oes. 

Artigo 7'1 

o artigo 64g passa a ter a seguinte redac¢o: 

Artigo 64~ 

1. 0 Presidente da Republica e eleito por sufragio 
livre, universal. igual, directo e secreto dos cidadaos 
eleitores recenseados no territorio nacional. 

2. 0 sufragio e exercido presencialmente no ter
rit6rio nacional. 

3. Sao elegiveis ao cargo de Presidente da Republica 
os cidadaos eieitores caboverdianos de origem, maiores 
de 35 anos. 

Artigo 8" 

1. E aditado, a seguir ao artigo 642, urn novo artigo, 
642a, com 8 seguinte redac~iio: 

Artigo 64ga 

1. As candidatur8s a Presidente da RepUblica sao 
propostas por urn minimo de 700 e urn 
maximo de 1 000 cidadiios eleitores. 

2. As candidaturas sao apresentadas perante 0 

Supremo Tribunal de Justi~a ate trinta dias 
antes da data marcada para as elei~oes. 

2. E aditado, a seguir ao artigo 642, e ao novo artigo 
642a, urn outro Brtigo, 642b. com a seguinte redac~ao: 

Artigo 6411b 

1. 0 Presidente da Republica e eleito par maioria 
absoiuta dos votos validamente expressos. 

2. Se nenhum candidata obtiver a maioria absoluta 
proceder-se-a. no prazo de vinte e urn dias, a urn novo 
escrutinio, ao qual 56 se podenlo apresentar os dais 
candidatas que tenham obtido 0 maior mimero de votos 
no primeiro escrutinio. 

Anigo9' 

o artigo 66" passa a ter a seguinte redac~iio: 

Artigo 66' 

1. 0 mandato do Presidente da RepUblica tern a 
dura~ao de cinco 8005 e tennina com a posse do novo 
Presidente eleito. 

2. Em caso de vacatura, par reminda, impedimenta 
definitivo ou morte, a elei~ao do novo Presidente da 
Republica tera lugar nos sessenta dias subsequentes a 
declara93.o de renuncia ou de impedimenta, ou a. morte. 

Artigo lO~ 

o artigo 679 passa a ter a seguinte redac¢o: 

Artigu 679 

1. 0 Presidente eleito toma posse perante a Assem
bleia Nacionai Popular. 

2. No acto de posse 0 Presidente da Republica eleito 
presiara 0 seguinte juramenta: «Juro por minha honra, 
defender a Constitui¢o e as leis, a Independencia e a 
unidade nacionais e dedi car a minha inteligencia e as 
minhas energias ao service> do Povo de Cabo Verde 
cumprindo com totai fidelidade as deveres da alta 
fun~iio para que fui eleito>, 

Artigo 119 

1. A alinea dJ do aTtigo 6S' passa a ter a seguinte re
dact;:ao: 

d) Nomear e exonerar'o Primeiro Ministro, ouvi
das as forplS politicas representadas na As
sembleia N acionai Popular; 

2. A alinea hJ do aTtigo 6S' passa a ter a seguin te re
dac~ao: 

h) Presidir a Conseiho de Ministros, quando 0 
Primeiro Ministro Iho solieitar. 

Artigo 12" 

E aditado. a seguir ao artigo 682• urn novo artigo 
682a, com a seguinte redac¢o: 

Anigo 68'1a 

1. Compete ao Presidente da Republica: 

a) Dissolver a Assernbleia Nacional Popular, ou
vido a seu Presidente e as for~as politicas 
nela representadas e obseTVado 0 disposto no 
aTtigo 62'a: 

b) Demitir 0 governo quando tal se mostre ne
cessario para assegurar 0 nonnal funciona
mento das institui~oes da Republica. ouvido 
o Presidente da Assembleia Nacional Popu
lar e as fon;as politic as nela representadas; 

b) Exercer a dire ita de veto politico no prazo de 
trinta dias contados da recep~ao de qualquer 
diploma para promulga~ao. 

2. 0 Veto do Presidente da Republica sabre leis cia 
Assembleia N acional Popular pode ser superado por 
maioria :tbsoluta dos deputados em efectividade de 
fum;oes. 
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Artigo lao 

E eliminado no artigo 572 0 inciso .. que nao sejam 
deputados •. 

Artigo 14° 

o artigo 732 passa a ter a seguinte redac~ao: 

Artigo 7~ 

1. 0 Primeiro Ministro e nameado pelo Presidente 
da Republica, ouvidas as fOT~as politicas representa
das na Assembleia Nacional Popular e tendo em conta 
as resultados eleitorais. 

2. Os ministros e secretarios de Estado sao nomea
dos pel a Presidente da Republica sob proposta do Pri
meira Ministro. 

Anigo ISO 

o artigo 749 e substituido por: 

Artigo 74Q 

OS cargos de PrimeiTo Ministro, Ministro, e Se
cretario de Estado sao incompativeis com 0 exercicio 
do mandato de deoutarlo. 

ArtigD ISO 

A aHnea e) do artigo 7511 passa a teT a seguinte re
dac~ao: 

e) Legislar par decreto-lei sobre materias respei
tantes it sua organiza~ao e funcionamento e 
sabre materias nao reservadas it. Assembleia 
N acional Popular. 

ATtigo 179 

o artigo 93!! passa a ter a seguinte redaccao; 

Artigo 9:J!1 

A legisla~iio em vigor na data da Independencia Na
cional mantem transitoriamente a sua vigencia em 
tudo a que nao for contrario a presente Constituicao e 
as demais leis da Republica. 

II Disposi\'Oes finais e trnnsitOrias 

Artigo lsa 

1. A actual assembleia rnanter-se·a ern exercicio ate 
a proclarnac:ao dos resultados eleitorais das pr6ximas 
eleicoes. 

2. As pr6ximas eleicoes legislativas serao realizadas 
ate vinte de Janeiro de 1991. 

Artigo 191 

1. 0 Presidente da Republica actual mente em 
funcoes marter-se-a em exercicio ate a investidura do 
proximo presidente eleito nos termos da presente lei 
de revisao. 

2. As eleic:oes presidenciais serao realizadas ate 
vinte e oito de Fevereiro de 1991. 

3. Os novas poderes do Presidente, 56 poderao ser 
exercidos peio Presidente eleito nos tennos desta lei de 
revisao. 

Artigo 2()1l 

o principio da ineompatibilidade entre os cargos de 
ministro e seeretario de estado com 0 exercicio do man
dato de deputado vigorara a partir das proximas 
eleic:oes iegisiativas. 

Artigo 21' 

A presente lei de revisao entra em vigor a data da 
sua publicacao. 

Aprovada em 28 de Setembro de 1990. 

o Presidente da Assembleia Naeional Popular, 
Abilw Augusto Monteiro Duarte. 

Promulgada em 28 de Setembro de 1990. 

Publique-se 

o Presidente da Republica, ARISTIDES MARIA 
PERlRA 

CONSTITUICAo DA REPUBLICA 

DE CABO VERDE 

A 5 de Julho de 1975, eoroaodo uma resistencia po
pular de seeulos e uma heroica luta de libertacao na· 
cional de varios anos, vitoriosamente conduzida pelo 
PAIGe, a povo de Cabo Verde proclamou solenemente 
a sua Inciependencia, quebrando para sempre as ca· 
deias da dominac:ao colonial e tomando definitiva
mente nas suas maos as redeas do seu proprio destino. 

Cabo Verde fez nessa data histOriea a sua entrada 
no convivio das na.,oes Iivres e soberanas. e constituiu
-se em estado demoeratico, tendo como objectivo funda
mental a defesa dos interesses das massas trabalhado· 
Tas e a construc:ao da paz, progresso e felicidade para 
todos os cabo·verdeanos. 

o exercieio efectivo do poder desde 0 dia da Indepen
dencia Nacional, proporcionou ao povo Cabo-verdiano 
viver Ticas experiencias e colher uteis ensinarnentos e 
permitiu-lhe lan~ar as bases fundamentais da edi
fica!;ao de uma sociedade justa, livre e fraterna. 

Com base nesses ensinarnentos e experiencias, na 
total fidelidade ao pensamento de Amilcar Cabral, 
Fundador da N acionalidade, e aos objectivos do 
PAlCV; 

Ciente de interpretar as legitirnas aspira~oes do 
povo Cabo-verdeano: 

A Assembleia Nacional Popular aprova-a primeira 
Constitui~iio Politica da Republica de Cabo Verde. 

TITULO I 

Principios fundamentais 

CAPiTULO I 

Da natureza e dos fundamentos do Estado 

Artigo l' 

Cabo Verde e urna republica, soberana, democrritica. 
iaka. unitaria. anti-coloniaiista e anti·imperiaHsta. 

Artigo ZI 

1. A soberania nacional da Republica de Cabo Verde 
reside no povo_ 

2. As massas po pula res exercem a porler politic", ':'
rectamente e atraves dos orgaos do pader eleitos dc
mocraticamente. 
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Artigo 3" 

A Republica de Cabo Verde e urn Estado de demo
cracia nacional revolucionaria fundado na unidade na
cional e na efectiva participa~ao popular no desern
penho, controle e direc~ao das actividades publicas, e 
orientado para a constru~ao de urna sociedade liberta 
da explora~ao do homem pelo homem. 

Artigo 411 

1. E livre a constitui~iio de partidos politicos. 

2. Os particlos politicos concorrem para a orga
niza~ao e expressao da vontade popular e do plura
lismo politico e constituem estrutura mediadora funda
mental da participa~ao dos cidadaos na vida publica. 

3. Os partidos politicos devem respeitar a indepen
den cia e a unidade nacionais, a integridade territorial 
e a democracia politica, e, na sua organizaciio e fun cio
namento, obedecer a regras democraticas. 

4. E interdita a constitui~ao de partidos de ambito 
regional au local, de partidos que fomentem 0 regiona
lismo ou a racismo, au se proponham empregar meios 
subversivos au violentos na prosseCUCao dos seus fins. 

5. A denominacao dos particlos nao podera identifi
car-se com qualquer parcela do territ6rio nacional, 
nem ser identica a, ou evocar nome de pessoa, igreja, 
religiao! confissao ou doutrina religiosa. 

Artigo fj!I 

1. Na Republica de Cabo Verde existe separa~iio en
tre 0 Estado e as instituicoes religiosas. 

2. 0 Estado respeita e protege as confissoes reIigio
sas reconhecidas legalmente. A actividade dessas con
fissoes e a exercfcio do cui to sujeitam-se :i lei. 

Artigo GIl 

No quadro da sua estrutura unitaria e da realizacao 
do interesse nacional, 0 Estado de Cabo Verde pro
move a criaeao e apoia acpio de colectividades territo
riais descentralizadas e dotadas de autonomia nos ter
mas da lei. 

Artigo 7!1 

1. 0 Estado apoia e protege as organizacoes de mas
sas e as outras organiza~oes sociais reconhecidas par 
lei que, organizadas em torn a de interesses especificos, 
enquadram e fomentam a iniciativa popular e assegu
ram a ampia participa~ao das massas na Reconstru~ao 
Nacional. 

2.0 Estado. na sua ac~iio, apoia-se nas organiza~oes 
de massas e outras organizacoes sociais as quais 
podera transferir determinadas adividades que elas 
ace item assumir. 

3. 0 Estado cria condj~oes para 0 desenvolvimento 
da base material das organizaCoes de massas e outras 
organizacoes sociais e protege 0 seu patrimonio. 

Artigo 811 

A Republica de Cabo Verde exerce a sua soberania: 

1. Sabre todo 0 territ6rio nacional que com preen de: 

a) A superficie emersa que historicamente Ihe 
pertence: 

b) As aguas arquipeI!igicas e 0 mar territorial de
finidos na lei, assim como os respectivos lei
tos e subsolos; 

c) 0 espa~o acreo suprajacente aos espa~os 
geograficos referidos nas alineas anteriores. 

2. Sabre todos as recursos naturais. vivos e nao vi
vos, que se encontrem no seu territ6rio. 

Artigo 911 

Na sua zona economica exclusiva, definida por lei, 0 

Estado de Cabo Verde exerce competencia exclusiva 
em materia de conserva~ao e exp]ora~ao de recursos 
naturais, vivos e nao vivos. 

Artigo 1011 

1. A organizaCao economica e social da ReptibJica de 
Cabo Verde tern como objectivo a promo~iio continua 
do bern estar do povo, a liquida~ao da exploracao do ho
mem pelo homem e a elimina~iio de toeias as fonnas de 
sujei¢o da pessoa humana a interesses degradantes, 
em proveito de individuos, de gropos ou classes. 

2. Para a realiza~ao desse objectivo 0 Estndo de 
Cabo Verde promove: 

a) A eliminacao das sequelas da domina~ao e ex· 
plora~ao coloniais e de todas as fonnas de 
comportamento incornpativeis com a pro
gresso economico, social e cultural; 

b) 0 desenvolvimento e 0 fortalecirnento do po
der democratico: 

cj A edifica~ao de uma economia nacional inde
pendente e a progresso social e cultural; 

d) A defesa e a consoJida~ao da independencia e 
da unidade nacionais: 

e) A cria~iio da base tecnico-material da socie
dade e a controle dos sectores basicos da eco
nomia como fundamento do progresso so
cial: 

f) A realiza~ao da Reforma Agraria, tendo em 
vista 0 desenvolvimento da produ~5.o 
agricola e como condi~ao indispensriveJ para 
a construcao duma sociedade sem ex
plora~ao: 

g) A organizacao das cooperativas e a producao 
popular; 

h) A cria~ao das estruturas necessarias ao esta
belecimento de urn sistema de planeamento 
econcimico e social; 

i) 0 desenvolvimento de rela~iies de coopera~ao 
com outros Estados e povos. 

Artigo 11' 

1. Na Republica de Cabo Verde sao reconhecidas as 
seguintes fonnas de propriedade: 

a) A propriedade do Estado. patrimonio comum 
de todo 0 povo e sector dominante da econo
mia: 
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bJ A propriedade coopemtiva que, organizada so
bre a base do livre consentimento, incide so· 
bre a terra e a exp)oracao agricola, a 
pTodu~ao de bens de consuma, 0 artesanato e 
outres actividades fixadas por lei; 

cJ A propriedade privada que incide sobre bens 
distintos dos do Estado. 

2. Sao propriedade do Estado 0 subsolo, as aguas; as 
riquezas minerais, 0 banco central e emiSSOT. Siio 
ainda propriedade do Estado, nos termos declarados 
na lei, as infra-estruturas e as meios fundamentais de 
transporte, as meios basicos de producao industrial e 
as principais meios de informacao e comunica~ao. 

Artigo 12R 

1. A ecanomia nacional rege-se pelo principia da di
recfao e planificaf30 estatais. 

2.0 Estado controla 0 comercio externo e as ope
ra~oes sabre 0 ouro e as divisas. nos termos definidos 
na lei. 

3. 0 Estado pode autorizar 0 investimento de capital 
estrangeiro desde que seja util ao desenvolvimento 
econ6mico e social do pais. 

Artigo 139 

o Estado reconhece 0 direito a heranfa. 

Artigo 14' 

A salide publica tern por objectivo promover 0 bern 
estar fisico e mental das popula~oes e a sua equili
brada insercao no meio s6cio-ecol6gico em que vivem. 
Ela deve ·orientar-se ·para a prevencao e visar a socia
lizacao progressiva da medicina e dos sectores medico
medicamen tosos. 

Artigo lSV 

1. A educafao visa a formafao integral do hom em. 
Ela devera manter-se estritamente ligada ao trabalho 
produtivo, proporcionar a aquisicao de qualificacoes, 
conhecimentos e val ores que pennitam ao cidadao in
serir-se na comunidade e contribuir para ° seu inces
sante progresso. 

2. 0 Estado considera a liquidaf30 do analfabetismo 
tarefa fundamental. 

Artigo 1&2 

1. E imperativo fundamental do Estado rnar e 
promover as condi~oes favoraveis a salvaguarda da 
identidade cultural, como suporte da consciencia e dig
nidade nacionais e factor estimulante de desenvolvi
mento harmonioso da sociedade. 0 Estado preserva, 
defende e valoriza ° patrimonio cultural do povo cabo
verdeano. 

2. Serao criadas condi¢es para que todos os 
cidadaos tenham acesso a cultura e sejam incentivados 
a pariicipar activamente na sua cnacao e difusao. 

3. Incumbe ao Estado encorajar e promover' a 
prritica e difusao dos desportos e da cultura fisica. 

Artigo 1,. 

1. A RepUblica de Cabo Verde estabelece e· desen
volve relacOes com os outros paises na base do Direito 
Internacional, dos principios da independencia nacio
nal, d.a igualdade entre os Estados, da nao-ingerencia 
nos assuntos internos e da reciprocidade de vantagens, 
da coexistencia pacifica e 0 nao-alinhamento. 

2. A Republica de Cabo Verde defende 0 direito dos 
povos a auto-detenninacao e a independencia, apoia a 
luta dos povos contra 0 colonialismo, 0 imperialismo, 0 

racismo e todas as demais formas de opressao e ex
ploracao; preconiza a soIucao pacifica dos conflitos in
ternacionais e participa nos esfo~os ten dentes a asse
gurar a paz e justica nas relacoes entre os Estados e 0 
estabelecimento de urna nova ordem economica inter
nacional. 

3. Sem prejuizo das conquistas alcancadas atraves 
da luta de libertafiio nacional, a RepUblica de Cabo 
Verde participa nos esforcos que realizam os Estados 
africanos, na base regional ou continental, em ordem A 
concretizacao do principio da Unidade Africana. 

Artigo lSI' 

E dever fundamental do Estado salvaguardar, por 
todas as fonnas, as conquistas do Povo e, em particu
lar, a democracia nacional revolucionaria instituida. A 
defesa da Na¢o deve organizar-se com base na parti
cipacao activa e na adesao consciente das massas pa
pulares. 

Artigo 199 

1. As Forfas Armadas Revolucionarias do Povo 
(FARP), instrumento de libertafilo nacional ao servi~o 
do Povo, sao a instituicao primordial de defesa da 
Naf8o. lncumbe-Ihes defender a independencia, a SG

berania e a integridade territorial, e colaborar estreita
mente com os servicos nacionais especificos na garan
tia e manutencao da seguranca interna e da ordem 
pUblica. 

2. E dever civico e de honm dos membros das FARP 
participar activamente nas tarefas da Reconstru¢o 
Nacional. 

Artigo 2()11 

1. Os simbolos nacionais da Republica de Cabo 
Verde sao a Bandeira, as Annas e 0 Hino. 

2. A Bandeira Nacional da RepUblica de Cabo Verde 
e fonnada por tres faixas rectangulares, de cor ver
melha. amarela e verde. As faixas sao iguais em fonna 
e superficie, ocupando a vermelhs 0 Iado esquerdo. em 
posi¢o vertical, a arnarela e verde em posicao horizon· 
tal, respectivamente, do lado superior e do lado inferior 
direito. A faixa vermelha e marcsda com duas espigas 
e falhas de milho dispostas em circulo e unidas pels 
base. onde assenta urna concha amareia, havendo no 
interior daquele uma estrela negra de cinco pontos 

3. As Armas da RepUblica de Cabo Verde consistem 
em duas espigas e folhas de milho dispostas em circu10 
e unidas pela base, onde assenta uma concha amarela, 
haven do no interior daquele urna coroa circular em Que 
se acha inscrito 0 lema - uUNIDADE-TRABALHO
PROGRESSO ... No espafo interior, delimitado pel a CG
raa circular, figura uma roda dentada sobre urn livro 
abena, encimados pela estrela negra. 

4.0 Hino Nacional e .. Esta e a Nassa Patria Amadan. 
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Artigo 21' 

A capitaJ.da RepUblica de Cabo Verde e a cidade da 
Praia. 

TITULO II 

Dos direitos, liberdades, garantias e deveres· 
fundamentais dos cidadiios 

Artigo 22' 

Todos as cidadaos sao iguais perante a lei, gozam 
dos mesmas direitos e estao sujeitos aos mesmas de
veres, sem distincao de sexo, nivel social, intelectual 
OU cultural, cren~a religiosa ou conviCI;3.0 filos6fica. 

Artigo 2JV 

o homem e a mulher sao iguais perante a lei em to
dos as pIanos da vida politica, economica, social e cul
tural. 

Artigo 24' 

1. 0 Estado reconhece a constitui'l=3.0 da familia e as
segura a sua protec'l=3.o. 

2. Os mhos sao iguais perante a lei, independente
mente do estado civil dos progenitores. 

Artigo 25'1' 

1. Toda 0 cidadao nacional que reside ou se encontre 
no estrangeiro goza dos mesmas direitos e esta sujeito 
aos mesmos deveres que as demais cidadaos, salvo no 
que seja incompativel com a ausemcia do paiS. 

2. Os cidadaos cabo-verdeanos residentes no estran
geiro gozam do cuidado e da prote"l'ao do Estado. 

Artigo 2&' 

1. Os estrangeiros, na base da reciprocidade, e as 
apatridas, que residam au se encontrem em Cabo 
Verde, gozam dos mesmos direitos e estao sujeitos aos 
mesmos deveres que 0 cidadao cabo-verdiano excepto 
no que se refere aos direitos politicos, ao exercicio das 
fun,oes publicas e aos demais direitos e deveres ex
pressamente reservados por lei ao cidadao nacional. 

2. 0 exeracio de fun,oes pUblicas s6 podern ser per
mitido aos estrangeiros desde que tenharn caracter 
predominantemente tecnico, salvo acordo au con
ven~ao internacional. 

Artig<> 27' 

Os direitas, liberdades, garantias e deveres consa
grados nesta Constitui~ao nao excluem quaisquer ou
tros que sejam previstos nas demais leis da RepUblica. 

Artigo 2SD 

o exercicio dos direitos, liberdades, garantias funda
mentais 56 podeni ser suspenso ou limi tado em caso de 
estado de sitio ou de estado de emergencia declarados 
nos termos da lei. 

Artigo 2g:t 

Todo a cidadao tern 0 direita de recorrer aos 6rgaos 
jurisdicionais contra os actas que violem as seus direi
tos reconhecidos pela Constitui~ao e pela lei, mio po
dendo a J usti~a ser denegada par insuficiencia de 
meios ecanomicos. 

Artigo SOli 

Nenhum dos direitos e liberdades garantidos aos 
cidadaos pode ser exercido contra a independencia da 
Na,ao, a integridade do territ6rio, a unidade nacional, 
as institui¢es da Republica e as principios e objecti
vas consagrados na presente Constitui~ao. 

1. Todo 0 cidadiio tern direito a vida e a integridade 
fisiea e moral. 

2. Todo 0 cidadao goza da inviolabilidade da sua pes· 
soa, nao podendo ser preso nem softer qualquer 
san~aa, senao nos casas, pelas forroas e com as garan
tias previstas na lei. A todo a aeusado au arguido e as
segurado 0 direito de defesa 

3. Ninguem pade ser submetida a tartura nem ape
nas au tratamentos erUEHs, desumanos e degradantes. 

4. Em easo algum havera pena de morie, de prisao 
perpetua, de trabalhos for,ados, nem medidas de segu
ran,a privativas de liberdade de dura,ao ilimitada ou 
indefinida. 

Artigo 32' 

A lei penal niio pade ser retroaetiva. Exeeptuam-se 
unieamente os casos em que a retroactividade possa 
beneficiar 0 eondenado ou acusado. 

Artigo 33' 

Em easo algum e adrnissivel a extradi~iio ou a ex
pulsao do Pais, do cidadao nacional. 

Artigo 34g 

1. E hanra e dever supremo do cidadao partieipar na 
defesa da independencia, soberania e integridade terri
torial da Na,ao. 

2. Todo 0 cidadiio tern 0 dever de prestar servi~o 
mHitar, nos termos da lei. 

3. A trai~iio a Patria e crime punivel com as san~6es 
mais graves. 

Artigo 3511 

1. 0 trabalho e urn direito e urn dever de todo 0 

cidadiio. 

2. 0 Estado eria gradual mente eondi~oes para a 
pleno emprego dos cidadaos em idade de trabalhar. 

3. 0 Estado reconhece e garante a tado 0 cidadiio 0 

direito de escolher a sua profissao ou genera de tra
balho de aeordo com as neeessidades e imperativos fun
damentais da Reconstru,ao Nacional. 

4. 0 principio de remunera~ao de aeardo com a 
quanti dade e qualidade do trabalho deve ser aplicado 
em conformidade com as possibilidades da eeonomia 
naclonal. 

Anigo 3611 

1. Aquele que trabalha tern direito a protec~ao, segu
ranea e higiene no trabalho. 

2. 0 trabalhador so podeni ser despedido nos casas e 
nos termas previstos na lei. 

i 
i 

I 
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3. 0 Estado criara gradualmente urn sistema capaz 
de garantir ao trabalharlor seguran~a social oa ve· 
lhice, na doen~a ou quando the ocorra incapacidade de 
trabalho. 

Artigo 37V 

o Estado reconheee 0 direito do cidadao a inviolabi
lidade do domicI1io, da correspondencia e dos outros 
meies de comunicacao privada. exceptuados as casas 
expressamente previstos na lei em materia do processo 
criminal. 

Artigo 3SI' 

Todo 0 cidadao tern direito a protec~o da saude e 0 

dever de a promover e defender. 

Artigo 391l 

A infancia, a juventude e a maternidade tern direito 
a protec~ao da sociedade e do Estado. 

Artigo 4()1 

1. Toda 0 cidadao tern 0 direito e 0 dever da educa
Caa. 

2. 0 Estado promove gradual mente a gratuitidade e 
a igual possibilidade de acesso de todos as cidadaos aos 
diversos graus de ensina. 

Artigo 4111 

E livre a cria~o intelectual, ariistica e cientifica 
que mia contrarie a promocao do progresso social. A lei 
protegera as direitos do autor. 

Artigo4~ 

1. Todo 0 cidadao tern 0 direito e 0 dever de partici
par na vida politica. econ6mica e cultural do pais, nos 
termos da lei. 

2. Todo a cidadao pode apresentar sugestoes, 
queixas, rec1ama~oes e peti~oes aos 6rgaos de sobera
nia ou a quaisquer autoridades nos tennos e pela 
forma determinada na lei. 

Artigo 43'l 

A liberdade de expressao do pensamento, de reu
niao, de associa~ao, de manifesta~ao, assim como a Ji
berdade de ter religiao, sao garantidas nas condi~oes 
previstas na lei. 

Artigo 4411 

Em conformidade com 0 desenvolvimento do pais, a 
Estado criara progressivamente as condi~oes ne
cessarias a. realiza~iio integral dos direitos de natureza 
economica e social reconhecidos neste Titulo. 

TiTULO III 

Dos orgaos do poder do Estado 

Artigo 469 

Sao argllos do poder do Estado a Assembleia Na
cional Popular, 0 Presidente da Republica, 0 Governo, 
os Tribunais e as 6rgiios do poder locaL 

CAPiTULO I 

Da Assembleia Nacional Popular 

Artigo 46' 

A Assembleia Nacional Popular e 0 argao legislativo 
supremo da Republica e a assembleia representativa 
de todos os cabo-verdianos. Ela decide sobre as 
questoes fundamentais da politica interna e externa do 
Estado. 

Artigo 4~ 

1. Os membros da Assembleia Nacional Popular de
signam-se par deputados. 

2. Os deputados a Assembleia Nacional Popular sao 
representantes de todo 0 Povo e nao unicamente dos 
circulos eleitorais par que foram eleiros. 

Artigo 4&' 

1. Os deputados sao eleitos pelos circulos eleitorais 
par sufraglo livre, universal, igual. directo e secreto. 
Sao eleitores todos as cidadiios nacionais maiores de 18 
anos, ressalvadas as incapacidades estabelecidas na 
lei. 

2. S6 podem ser eleitos deputados os cidadaos nacio
nais maiores de 21 anos. 

3. 0 sistema eleitoral, as concii~oes cie elegibilidade, 
a divisao do territ6rio em circulos eleitorais bern como 
o mimero de deputados sao fixados nos termos da lei 
eleitoral. 

Artigo 4gtt 

Cada legislatura tern a dura~ao de cinco anos e ini
cia-se com a proclamacao dos resultados eleitorais. 

Artigo 5011 

o deputado tern 0 direito de fazer interpela~6es aos 
membros do Governo, oralmente ou par escrito, de
venda ser-Ihe dada Tesposta na mesma sesslio legisla
tiva ou no prazo m8.ximo de quinze dias, par eserito, 
caso haja necessidade de investiga~ao. 

Artigo 5111 

1. Nenhum deputado pode ser incomodado, perse
guido, detido, pre so. julgado ou condenado pelos votos 
e opinioes que emitir no exercicio do seu mandato. 

2, Salvo em caso de flagrante delito a que corres
panda pena igual au superior a dais anos de prisao, ou 
de previo assentimento da Assembleia Nacional Popu
lar. os deputados nao podem ser perseguidos ou presos 
por questiio criminal ou disciplinar, em juizo au fora 
dele. 

Artigo 5Z9 

1. Os direitos e regalias, bern como os poderes e de
veres dos deputados sao regulados por lei. 

2. 0 deputado que falte gravemente aos seus de
veres pode ser destituido pela Assembleia Nacional 
Popular. 

Artigo 539 

1. A Assembleia Nacionai Popular elegera, na pri
meira sessao de cada legisJatura, 0 seu Presidente e as 
demais membros da Mesa. 
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2. A Mesa e composta pelo Presidente. urn l' Vice· 
Presidente, urn 2V Vice--Presidente, urn Secretario, e 
urn 2' Seeretario, eleitos por toda a legislatura. As atri
bui~oes e comperencia da Mesa do Presidente sao regu
ladas pelo Regimento da Assembleia. 

Artigo 54Q 

As fun~oes de Presidente da Assembleia Nacional 
Popular sao incompativeis com as de membra do Go
verno. 

Artigo 5~ 

A Assembleia Nacional Popular cria comissoes per
manentes especializadas em rszao da materia, e pade 
constituir comissoes eventuais para se ocuparem de 
assuntos determinados. 

Artigo 5~ 

l.A Assembleia N acional Popular retine-se em duas 
sess6es ordinarias por anD, sendo urna delas consa
grada nomeadamente II aprecia~iio do relat6rio de ac
tividades do Govemo e it discussao e vota~ii.o do 
OT~amento Geral do Estado para 0 ano financeiro se
guinte. 

2.A Assembleia Nacional Popular poders. reunir-se 
extraordinariamente nos casos previstos no seu Regi
mento. 

Artigo 57"-

Os membros do Govemo, podem tomar assento e 
usar da palavra nas reunioes plenarias da Assembleia, 
nos termos do Regimento. 

Artigo 5SV 

Compete il Assembleia Nacional Popular: 

a) Proceder A revisao constitucional. nos teTInOS 
dos artigos 90", 91' e 92'; . 

b) Fazer leis e votar mo~oes e resolu~Oes; 

c) Decidir da constitucionalidade das leis e de-
mais diplomas legislativos; 

d) Decidir da realiza~ao de referendos populares; 

e) Conferir ao Governo autoriza~oes legislativas; 

f) Conceder amnistia; 

g) Aprovar a lei do Or~amento Geral do Estado; 

h) Ratificar os tratados que tenham por objecto 
materia de lei prevista no artigo 59', os tra
tados que envolvam a participa~ao de Cabo 
Verde em organizaeoes intemacionais, as 
tratados de amizade, de paz, de defesa e de 
rectiticaeao de fronteiras e ainda quaisquer 
outros que 0 Governo entenda submeter-Ihe; 

i) Aprovar 0 Plano Nacional de Desenvolvimento 
e a respectiva lei: 

j) Apreeiar, modifiear ou anular os diplomas le
gislativos ou quaisquer medidas de caracter 
normativo adoptadas pelos orgaos do Estado 
que contrariem a presente Constituieao; 

kl Ratificar os deeretos-Ieis expedidos pelo G<>
verno no uso da competencia legislativa de
legada: 

I) Vigiar 0 cumprimento da Constitui~iio e das 
leis; 

m) Pronunciar-se sabre o. estado de sitio au de 
emergencia declarado nos termos da lei; 

n) Tomar as contas do Estado relativas a cada 
ano econdmico; 

0) Elaborar e aprovar 0 seu regimento; 

p) Apreciar e aprovar 0 Programa do Governo; 

q) Exercer as demais atribui~oes que the sejam 
cometidas pela Constitui~iio e pela lei. 

Artigo 5SOa 

l. Compete II-Assembleia Nacional Popular: 

a) Testemunhar a tomsda de posse do Presi
dente da RepUblica; 

b) Autorizar a ausencia do Presidente da 
Republica do pais: 

c) Votar por maioria absoluta mocoes de con
tianes e de censura. 

2. A competencia para autorizar a ausimcia do Presi
dente da RepUblica sera, no intervalo das Sessoes Le
gislativas da ANP, exercida pela respectiva Mesa. 

3. A questdo de contianea e desencadeada perante a 
Assembleia Nacional Popular pelo Primeiro Ministro, 
precedendo delibera~o do Conselho de Ministros. 

4. A iniciativa da moCdo de censura cahe a pelo me
nos 15 deputedos. 

5. A mio aprovaeao de urna mOCao de contianea ou it 
aprovacao de urna moCao de censura implicam a de
missilo do Governo. 

Artigo 5!J1' 

Compete exclusivamente a Assembleia Nacional 
Popular legislar sobre as seguintes materias; 

a) Nacionalidade cabo-verdiana; 

h) Organiza~ao geral da Administra~ao, salvo 0 
disposto na alinea e) do anigo 75'; 

c) Organizaeao das autarquias locais; 

d) Estatuto dos funcionarios e responsabilidade 
civil da Administra~iio; 

e) Reforma agraria: 

f) Planeamento: 

g) Organiza~iio de defesa nacional; 

h) Impostos e sistema fiscal; 

i) Expropriaeao e requisieao por utili dade 
publica; 

j) Sistema monetArio; 

k) Organiza~ao da Justi~a; 

lJ Detinieao dos crimes, penas e medidas de segu
ran~a e processo criminal; 

mj Estaao cio sitio e estado de emergencl:l; 

i • 
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n} Estado de capacidade das pessoas, direitos de 
,amilia e direitos de sucessoes; 

0) Nacionaliza~ao dos meios de pTodu~ao: 

p} Delimita~iio dos sectores de pTOpriedade e das 
actividades econ6micas, nos tennos do artigo 
11'. 

q} Direitos, liberdades e garantias dos cidadiios; 

r} Associa~oes e Partidos Politicos; 

s} Estatuto da Oposi~iio. 

Artigo 6(JR 

1. A iniciativa legislativa compete aos deputados e 
ao Governo 

2. As decisoes da Assembleia Nacional Popular assu
mem a forma de leis, resolm;6es e mo~6es. 

Artigo 6Ig 

1. A Assembleia Nacional Popular pade autorizar 0 

Governo a legislar, POT decreta-lei, sabre as materias 
previstas no artigo 592. A autorizacao legislativa deve 
estabelecer a sell objecto, a sua extencao e duracao. 

2. 0 termo da legislatura e a mudanca de governo 
aC8rretam a caducidade das autorizacoes Iegislativas 
concedidas. 

Artigo 621' 

Os decretcs-Ieis publicados pelo c;"verno, ate urn 
mes antes de cada sessao legislativa, no usa da compe
ten cia legislativa dele gada, sao considerados ratifica
dos se, nas primeiras cinco sessoes plemirias da As
sembleia Nacional Popular posteriores a sua pu
blica~iio. qualquer deputado mio requerer que sejam 
submetidos a ratificacao. 

Artigo 62"a 

1. A Assembleia Nacional Popular niio pode ser dis
solvida nos doze meses posteriores a sua eleicao, no 
ultimo semestre do mandato do Presidente da 
RepubJica au durante a vigencia do estado de sitio ou 
de emergencia. 

2. A dissoluCao da Assembleia nao impede a subsis
tencia do mandato dos deputados ate it abertura da 
legislatura subsequente as novas e1eicoes. 

CAPiTULO II 

Do Presidente da Republica 

Artigo 6ao 

o Presidente da Republica e 0 Chefe de Estado e Co
man dante Supremo das Forcas Annadas Revolu
cion arias do Povo. Ele representa a Republica de Cabo 
Verde. 

Artigo 64° 

1. 0 Presidente da Republica e eleito por sufrlig;o 
liYTe, universal. igual, directo e secreto dos c:dadaos 
eleitores recenseados no territ6rio nacional. 

2. 0 sufragio e exertido presencialmente no ter
rit6rio nacional. 

3. Siio elegiveis ao cargo de Presidente da RepUblica 
as cidadaos eleitores caboverdianos de origem, maiores 
de 35 anos. 

Artigo 64a 

1. As candidaturas a Presidente da Republica silo 
propostas por urn minimo de 700 e urn maximo de 
1 000 cidadaos eleitores. 

2. As candidaturas sao apresentadas perante a Su
premo Tribunal de Justi~a ate trinta dias antes da 
data marcada para as eleicoes. 

Artigo 64b 

1. 0 Presidente da Republica e eleito por maioria ab
soluta dos votos validarnente expressos. 

2. Se nenhurn candidato obtiver a maioria absoluta 
proceder-se-a, no prazo de vinte e urn dias, a urn novo 
escrutinio, aD qual 56 se poderao apresentar as dois 
candidatos que tenham obtido' 0 maior numero de votos 
no prirneiro escruiinio. 

Attigo 65° 

1. As fun~oes de Presidente da Republica sao incom
pativeis com 0 exercicio do mandato de deputado. 

2. Enquanto estiver desempenhando as respectivas 
funcoes, a Presidente da Republica sera substituido no 
exercicio do mandato de deputado por urn dos su
plentes do circulo eleiwrai par que haja sido eleito. 

Artigo GG9 

1. 0 mandato do Presidente da Republica tern a 
dura~ao de cinco anos e termina com a posse do novo 
Presidente eleito. 

2. Em caso de vacatura~ par remincia, impedimenta 
definitivo au morte, a eleicao do novo Presidente da 
Republica tera lugar nos sessenta dias subsequentes a 
declaracao de remincia au de impedimento, au a morte. 

Artigo 679 

1. 0 Presidente eleito toms posse perante a Assem
bleia Nacional Popular. 

2. No acto de posse 0 Presidente da Republica eleito 
prestara a seguinte juramenta: .Jura por minha honra, 
defender a Constituicao e as leis, a Independencia e a 
unidade nacionais e dedi car a minha inteligencia e as 
rninhas energias 80 servi~o do Povo de Cabo Verde 
cumprindo com total fidelidade os deveres da alta 
funCao para que fui eleito!>, 

Artigo 6BO 

Compete ao Presidente da Republica: 

a} Defender a Constitui~ao da Republica; 

b) Convocar extraordinariamente a Assembleia 
Nacional Popular. sempre que razoes imperi
osas de interesse pUblico 0 justifiquem: 

c) Dirigir mensagens a Assembleia Nacional 
Popular; 

d) Nomear e exonerar 0 Primeiro Ministro, ouvi
das as forCas politicas representadas na As
sembleia Nacionai Popular. 
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e) Empossar 0 Primeiro Ministro; 

tJ NomeaT e exonerar as restantes membros do 
Govemo, sob proposta do Primeiro Ministro, 
e dar-Ihes posse; 

g) CriaT e extinguir Ministerios e Secretarias de 
Estado, sob proposta do Primeiro Ministro; 

h) Presidir 0 Conselho de Ministros, quando 0 

Primeiro Ministro Iho solicitar. 

i) NomeaT e exonerar as Juizes do Supremo Tri-
bunal de Justifa; 

j) NomeaT e exonerar as Embaixadores; 

k) Acreditar as Embaixadores estrangeiros; 

l) Promulgar as leis, as decretos-Ieis e as deere
tos; 

m) lndultar e comutar penas; 

n) Marcar 0 dia das elei~oes para a Assembleia 
Nacional Popular; 

0) Declar8r 0 estado de sitio e de emergencia; 

p) Conceder as condecorafoes do Estado; 

q) Exercer as demais funl;oes que lhe forem 
atribuidas por lei. 

Artigo 68'a 

1. Compete ao Presidente da Republica: 

a) Dissolver a Assembleia Nacional Popular, ou
vida 0 seu Presidente e as fOT~as politicas 
nela representadas e observado 0 disposta 
no artigo 622a; 

b) Demitir 0 governo quando tal se mostre ne· 
cessario para assegurar 0 normal funciona· 
menta das instituifoes da RepUblica, ouvido 
o Presidente da Assembleia Nacional Popu· 
lar e as fO'fas politicas nela representadas; 

b) Exercer 0 direita de veto politico no prazo de 
trinta dias contados da recepfiio de qualquer 
diploma para promulga~ao. 

2. 0 veto do Presidente da RepUblica sobre leis da 
Assembleia Nacional Popular pode ser superado por 
maioria absoluta dos deputados em efectividade de 
funfoes. 

Artigo 69'1 

No exerClClO das suas atribui~6es 0 Presidente da 
Republica profere Decretos Presidenciais. 

Artigo 7f1J 

1. Nos casos de impedimenta temporsrio ou ausen· 
cia para 0 estrangeiro, bern como durante vacatura do 
cargo, e ate a entrada em fun~i5es do seu sucessor, 0 

Presidente da Republica sera substituido interina
mente pelo Presidente da Assembleia Nacional Popu
lar. 

2. Enquanto exercer interinamente as fun~i5es de 
Presidente da Republica, 0 Presidente da Assembleia 
N acional Popular sera substituido nesta fun~ao pelo 
19 Vice·Presidente. 

3. 0 Presidente da RepUblica interino nao pode em 
caso algum, exercer as competencias previstas nas 
alineas d), k), mJ, nJ do artigo 68'. 

4. A competencia prevista na alinea b) do artigo 68' 
56 podera ser exercida pelo Presidente da Republica in
terino para dar curnprimenta ao disposto no mimero 2 
do artigo 66". 

CAPiTULO III 

Do Governo 

Artigo 71' 

1. 0 Governo e 0 orgao executivo e administrativo 
supremo da Republica de Cabo Verde. 

2. 0 Govemo determina e conduz a politica da 
N a~ao de harmonia com as linhas gerais estabelecidas 
pel a Assembleia Nacional Popular. 

Artigo 7'1:' 

1. 0 Governo e constituido pelo Primeiro Ministro, 
pelos Ministros e pelos Secretarios de Estado. 

2. 0 PrimeiTO Ministro eo Chefe do Governo, compe
tindo·lhe dirigir e coordenar a aCf3.0 deste e assegurar 
a execu~ao das leis. 

Artigo 7:JV 

1. 0 Primeiro Ministro e nomeada pelo Presidente 
da RepUblica, ouvidas as for~as politicas representadas 
na Assembleia Nacional Popular e tendo em conta os 
resultados eleitarais. 

2. Os ministros e secretarios de Estado sao nomea· 
dos pelo Presidente da RepUblica sob proposta do Pri
meiro Ministro. 

Artigo 741 

Os cargos de Primeiro Ministro, Ministro, e Se· 
cretario de Estado sao incompatfveis com 0 exercicio do 
mandata de deputado. 

Artido 75' 

1. No exercicio das suas fun~i5es. compete ao Go· 
verno: 

a) Interpretrar e apiicar. de maneira criadora, as 
linhas de aCfao governativa estabelecidas 
pela Assembleia N acional Popular, 

b) Dirigir a administra~ao do estado, coorde· 
nando e controlando a actividade dos Minis· 
terios e demais organismos centrais da Ad· 
ministra~ao: 

c) Organizar e dirigir a execu~ao das actividades 
politicas, economicas, culturais, cientificas, 
sociais, de defesa e seguran~a. inscritas no 
seu programa; 

d) Preparar 0 Plano de Desenvolvimento Na· 
cional e 0 O~amento Geml do Estado, e as· 
segurar a sua execu~iio; 

e) Legislar por decreto·lei sabre materias respei· 
tantes a sua organiza~3.o e funcionamento e 
sobre materias nlio reservadas a Assembleia 
Nacional Popular. 

f) Fazer decretos·leis em materia reservada a As· 
sembleia Nacional Popular, mediante auto-
riza~ao desta; 
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g) Negociar e concluir acordos e conven~Oes in
temacionais; 

h) NomeaT aos cargos civis e militares; 

i) Aprovar projectos de lei que devam ser subme
tidos a Assembleia N acional Popular; 

j) 0 mais que Ihe fOr cometido por lei. 

2. A competencia atribuida nas alineas a), b), cJ, .J, 
f} e iJ e exercida pelo Govemo, reunido em Conselho 
de Min lstros. 

Artigo 76" 

1. 0 Conselho de Ministros e constituido pelo Pri
meiro Ministro e pelos Ministros. 

2. Podem ser criados Conselhos de Ministros espe
cializados, em razao da materia. 

3. Os Secretarios de Estado podem ser convocados a 
participar no Canselha de Ministros. 

Artigo 77'" 

o Governo, reunido em Canselha de Ministros exer
ce a sua competencia executiva por meio de Decretos e 
Ordens. 

Artigo 78" 

o Governo e politicamente responsave) perante a 
Assembleia Nacional Popular e perante 0 Presidente 
da Republica. 

Artigo 7f1'" 

Os membros de Governo estao vinculados aD pro
grama do Governo e as delibera~oes tomadas em Con
selho de Ministros. 

Artigo B()!I 

OS membros de Govemo sao responstiveis civil e 
criminalmente pelos actDs que iegaliz8rem e pratica
rem. 

CAPiTULO IV 

Dos Tribunais 

Artigo 8111 

1. A Justi~a serve a realiza~iio dos objectivos funda
mentais da Constitui~ao. 

2. A Justi~a e administrada com base em ampla 
participa~iio popular. 

3. A administra~ao da Justi~a incumbe exclusiva
mente aos tribunais instituidos par lei. 

Artigo 8~ 

o Supremo Tribunal de Justj~a e a instAncia judi
cial suprema da Republica. Os seus Juizes sao nomea
dos pOT decreta presidencial. 

:\rtigo BJV 

E proibida a existencia de tribunais exclusivamente 
destinados ao julgamento de cerias categorias de 
crimes. 

2. Exceptuam-se do disposta no numero anterior: 

aJ Os tribunais militares, a que compete 0 julga
mento dos crimes essencialmente militares 
definidos p~r lei e de outros crimes dolosos 
que, por motivo relevante, Ihes sejam legal
mente equiparados em raz8.o da materia; 

b) Os tribunais aduaneiros. 

Artigo 84g 

Por lei poderao ser criados 6rgaos SOCUllS de ju
risdi~ao para 0 conhecimento de litigios no ambito do 
arrendamento rural e urbano e das rela~oes de tra
balho, bern como das questoes relativas aos men ores. 

Artigo 85" 

1. 0 juiz exeree a sua fun~ao com total fidelidade aos 
principios fundamentais e aos objectivos da presente 
Constitui\'iio. 

2. No exercicio das suas fun~oes 0 juiz e indepen
dente e 56 deve obediencia A lei e A sua consci€mcia. 

3. 0 juiz e irresponsavel pelos seus juigamentos e 
decisoes. S6 nos casos especialmente previstos na lei 
pode ser sujeito, em razao de exercicio das suas 
fun~oes. a responsabilidade civil, criminal au discipli
nar. 

A'lei regula a organiza~ao. competencia e funciona
mento dos 6rgaos de administra~ao da Justi~a. 

Artl!<> 87' 

1. 0 Ministerio Publico e a argao do estado encarre. 
gada de, junto dos tribunais, Iiscalizar a legalidade, 
representar a interesse pUblico e social e e a titular da 
ac~iio penal. 

2. 0 Ministerio PUblico organiza-se como uma estru
tura hierarquizada sob a direc~ao do Procurador-Geral 
da Republica. 

3. A lei regula a organiza~ao, compet.encia e funcio
namento do Minisrerio Publico. 

CAPiTULO V 

Do poder local 

1. Os orgiios do poder local fazem parte do poder es
tatal unitario. Eles baseiam-se na participa~ao popu
lar, apoiam-se na iniciativa e capacidade criadora das 
comunidades loeais e actuam em estreita coordena~ao 
com as organiza~oes de massas e outras organiza~oes 
sociais. 

2. 0 poder local organiza-se essencialmente atraves 
das autarquias locais. . 

3. A lei regula a organiza~a.o. as atribui~6es e as 
competkncias do poder local. 
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TITULO IV 

Garantias e revisiio da Constitui..,ao 

CAPiTULO I 

Da fiscaliza..,ao da constitucionalidade das leis 

Artigo 8!J1' 

1. Nos feitos submetidos a julgamento nao podem as 
tribunais aplicar nonnas que infrinjam 0 disposto oa 
Constituicao ou as principios nela consagrados. 

2. A questilo da inconstitucionalidade pode ser le
vantacla oficiosamente pelo tribunal, pel a Ministerio 
PUblico ou por qualquer das partes. 

3. Admitida a quesUio da inconstitucionalidade, a in
cidente sabe em separado a Assembleia Nacional Po
pular, que decidini. 

4. As decisoes tomaclas em materia de inconstitucio
nalidarle pela Assembleia Nacional Popular tenio for~a 
obrigat6ria geral e serao publicadas no Holetim O{i
cial. 

CAPiTULO II 

Da revisao cODstitucional 

Anigo 9()R 

1. A presente Constitui~ao pode ser revista, a todo 0 
momento, pel a Assembleia Nacional Popular. 

2. A iniciativa da revisio constitucional compete aos 
deputados e ao Governo. 

Artigo 9112 

1. A proposta de revisao indicara os artigos que 
deverao ser revistos e 0 sentido das modificacoes a in
troduzir. 

2. A proposta de lei de revisao deveni ser subscrita 
por, pe]o menos, urn ter~o dos deputados em efectivi
dade de fun~oes ou pelo Governo. 

Artigo 9:ZO 

As propostas de revisao terao de ser aprovadas pel a 
maioria de dais tercos dos deputados que constituern a 
Assembleia. 

DisposicOes fianis e transitOrias 

Artigo 9:J1' 

A legisla~ao em vigor na data da Independencia Na
cional mantem transitoriamente a sua vigencia em 
tudo 0 que nao for contrario a presente Constituicao e 
as demais leis da Republica. 

Artigo 94Q 

o Presidente da Republica em fun~ao na data da en
trada em vigor desta Constituicao manter-se-a em 
exercicio ate a investidura do seu sucessor. 

Artigo 95' 

o Governo em funcoes na data da entrada em vigor 
da presente Constituicao. manter-se-a em exercicio ate 
a posse do novo Governo. 

Artigo 9E)9 

A presente Constituicao entra em vigor na data da 
primeira sessao da Segunda Legislatura. 

Aprovada em 5 de Setembro de 1980. 

o Presidente da Assembleia Nacional Popular, 
Abilio Duarte. 

Promulgada em 7 de Outubro de 1980. 

Publique-se. 

o Presidente da RepUblica, ARISTIDES MARIA 
PEREIRA 

IMPRENSA NACIONAL DE CABO VERDE 


