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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo estudar e apresentar a organização administrativa e as instituições 

administrativas de Cabo Verde, bem como avaliar o nível do seu funcionamento e a forma como é 

executada na realidade do país. Essa apresentação é muito baseada na descentralização administrativa da 

estrutura em causa, procurando entender e transmitir se essa descentralização existente é observada na 

prática, e se é suficiente para Cabo Verde. O estudo efetuado também visa identificar a presença de 

práticas que induzem a concluir estar-se perante uma realidade administrativa centralizada, ou que 

procura a centralização, bem como apresentar as causas e as razões desse fenômeno centralizador. Uma 

vez identificadas essas realidades expostas determinou-se o que poderia ser a solução para essa relação 

dinâmica entre descentralização e centralização. 

 

Palavras-chave: Administração. Instituições. Descentralização. Centralização. Cabo Verde.  

 

 

 

Abstract 

 

This study aims to study and present the administrative organization and administrative institutions of 

Cape Verde, as well as evaluate the level of its functioning and the way it is implemented in the country's 

reality. This presentation is very much based on the administrative decentralization of the structure in 

question, trying to understand and transmit if this existing decentralization is observed in practice, and if 

enough for Cape Verde. The study also aims to identify the presence of practices that lead us to conclude 

that we are facing a centralized administrative reality, or that seeks centralization, as well as to present 

the causes and reasons for this centralizing phenomenon. Once identified  these exposed realities we 

determined what could be the solution to this dynamic relationship between decentralization and 

centralization.  

 

Keywords: Administration. Institutions. Decentralization. Centralization. Cape Verde. 
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Introdução 

Este trabalho elaborado na constante da conclusão do curso de Direito, incide mais 

precisamente sobre a relação administrativa que o Estado estabelece com a sociedade através da aplicação 

do ordenamento jurídico existente no espaço e tempo Cabo-verdianos, uma nação insular com 

localidades totalmente dispersas. O Estado é exposto como o gestor administrativo, aquele que visa 

encontrar as melhores soluções para prosseguir o que se interpreta como interesse público entre os 

membros residentes na sociedade. Já a sociedade aqui não é vista como um todo, mas sim como um 

produto diversificado, constituído por comunidades construídas na medida de experiências específicas e 

singulares, que originaram interesses próprios e peculiares, organizados em centros de poder local como 

as autarquias locais. O ordenamento jurídico é compreendido como normas que disciplinam esta relação 

administrativa entre os dois elementos anteriores, normas previstas na Lei máxima da Constituição e nas 

regras ordinárias advindas da produção legislativa dos órgãos competentes. Nesta medida compôs-se o 

tema: Organização Administrativa Cabo-verdiana.  

A delimitação do tema, é apresentada através dos conceitos de centralização e 

descentralização, identificando nesta relação administrativa as práticas centralizadoras do Estado dentro 

de um ordenamento constitucionalmente descentralizado que atribui poder local às autarquias, bem como 

analisar o nível de descentralização administrativa existente e as competências atribuídas a essas 

autarquias, concluindo assim em que medida a sua alteração para um sistema mais descentralizado e 

autônomo preveniria essas práticas centralizadoras do poder central.  

O objetivo é precisamente a compreensão do sistema administrativo Cabo-verdiano 

principalmente do nível de descentralização concedida aos Municípios, e em que medida a autonomia 

advinda deste fenômeno é suficiente ou não para a realidade do país. Parte-se de uma premissa de que a 

regionalização administrativa é a solução do problema, porém, ao longo do debate, observa-se que o 

problema é mais complexo, merecendo assim uma solução diversa. 

A justificativa tem em conta a forma como um Estado de Direito Constitucional atua 

em desconformidade com as normas imperativas constitucionais na constante da sua ação administrativa, 

não respeitando a descentralização imposta nem a autonomia do poder local. Um desrespeito que tem 

graves consequências, inicialmente nas populações das circunscrições territoriais e a seguir no todo 

território nacional levado em consideração. Através das ações que promovem a centralização da 

administração o Estado diminui a capacidade das entidades detentoras do poder local desempenharem as 

suas atividades administrativas atribuídas nos termos da Constituição e das leis específicas relativamente 
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à competência do poder local, o que contribui para uma máquina pública local enfraquecida que não 

consegue apresentar serviços públicos de qualidade para os residentes da localidade. 

Estando os residentes perante um poder público local caracterizado pela inaptidão em 

prosseguir os seus interesses e em satisfazer as suas necessidades, a população é obrigada a recorrer aos 

serviços do poder central. Porém um serviço central que está localizado maioritariamente na capital do 

país, que se situa em uma das 9 ilhas habitadas, distante das demais circunscrições territoriais, o que 

dificulta o seu acesso, diminuindo, assim, o pragmatismo e utilidade do serviço para as populações. 

Situações perante os quais o Estado dificilmente é responsabilizado. 

A solução é inicialmente vista como a possibilidade de reforçar a autonomia 

administrativa dessas localidades, construir um novo sistema administrativo que concedesse mais 

atribuições e maior capacidade de decisão às detentoras do poder local, ou seja, criar regiões 

administrativas. Essa construção ultrapassaria a realidade municipal das circunscrições territoriais, 

caracterizando-a como uma entidade Supra Municipal, com maior autonomia perante a administração 

central, uma autonomia tanto financeira como administrativa, visando, assim, estabelecer uma dinâmica 

nas instituições locais que permitisse um desempenho administrativo condigno e apresentasse serviços 

públicos de qualidade aos residentes locais.  

A teoria de base utilizada na elaboração do trabalho é a teoria da organização 

administrativa, conjugada com a teoria da supremacia da constituição. Uma análise da organização 

administrativa adotada e imposta pela Constituição da República de Cabo Verde, nas modalidades de 

administração direta, administração indireta, e administração autônoma.  

Procura-se também, a conjugação, com a teoria da supremacia da constituição, visto 

que, o ordenamento jurídico Cabo-verdiano é construído sobre um sistema constitucional de Direito, que 

originou a elaboração de uma constituição democrática e garantista que visa assegurar as liberdades das 

populações e das coletividades. O sistema prevê um conjunto de princípios e de valores que impõe limites 

às ações estaduais, bem como consequências uma vez violado estes limites, como também estabelece a 

obrigatoriedade do respeito por esse sistema criado nas suas diversas formas. Porém o novo modelo de 

Estado de Direito Democrático Cabo-verdiano encontrou formas indiretas de contornar estes limites 

constitucionais, adotando estratégias que são hoje prejudiciais para a Democracia.  

O trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro capítulo é uma introdução do 

país, feita de forma descritiva e comparativa, inicialmente das características geodemográficas e do 

processo histórico, para depois se passar a uma descrição da realidade institucional existente em Cabo 
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Verde, nomeadamente apresentando a organização administrativa, e os vários formatos de exercício 

administrativo. Nesta constante analisa-se a constituição orgânica que se implementou nesta estrutura 

burocrática, e a forma como se relacionam entre si. 

O segundo capítulo incide sobre a descentralização, apresentando um curto estudo 

evolutivo do conceito e os vários formatos adotados pelas experiências administrativas existentes, 

principalmente nas vertentes funcionais e territoriais. Concentra-se posteriormente em uma análise 

específica relativamente à realidade da descentralização em Cabo Verde, apresentando os problemas 

existentes, partindo do problema da descentralização financeira. 

O último e terceiro capítulo estuda a adaptabilidade da regionalização à realidade Cabo-

verdiana, em que medida a sua construção e aplicação nas suas várias modalidades é viável para o país. 

Apresenta também a possível solução para o problema da centralização.  

Nesta constante, utiliza-se as seguintes variáveis numa tentativa de estabelecer 

parâmetros relacionáveis entre si: 

Organização Administrativa 

Cabo Verde 

Supremacia da Constituição 

Responsabilização do Estado 

Descentralização 

Centralização 

Proporcionalidade 

Autarquia 

Município 

Interesse Público 

Razoabilidade  

O método utilizado para elaborar esse estudo baseou-se na lógica do método indutivo. 

O método para apresentação do estudo é o monográfico. Já a técnica de pesquisa é a bibliográfica, 

utilizando fontes primárias, como a legislação Constitucional e infraconstitucional Cabo-verdianas, e 

fontes secundárias, livros, manuais, artigos em revistas especializadas encontrados em suportes digitais, 

relatórios, teses de doutoramento e dissertações de mestrado. 
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O objetivo da aprovação deste trabalho de conclusão de curso não se prende com o 

endosso do Professor Orientador ou da Banca Examinadora na medida das conclusões teorias e ideias 

expostas no referido estudo. 
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1 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA CABO-VERDIANA 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PAÍS 

 

Cabo Verde é um arquipélago, constituído por 10 ilhas, dos quais 9 são habitadas. A 

população é de 500 mil habitantes, variando constantemente, diminuindo ou aumentando mediante os 

fenômenos de emigração e imigração. Os Portugueses descobriram o país em 1456, habitando-o nos anos 

subsequentes junto com os negros tornados escravos, transportados da Costa Ocidental Africana. 

Tornou-se independente somente no ano de 1975, depois da Revolução dos Cravos, 

que ocorreu em 25 de Abril de 1974 em Portugal. Por séculos recebeu-se uma influência cultural, social 

e jurídica de Portugal, e anos após a independência continua-se a sofrer esta mesma influência, é um 

fenômeno de importação do Know How jurídico português, que se tenta a fio e a pavio fazer funcionar 

num país com características e peculiaridades únicas, completamente diferente das Portuguesas. 

Trata-se de um país insular, a nível territorial apresenta uma dispersão enorme, nada 

menos que 10 ilhas separadas pela vastidão do oceano Atlântico. A cultura Cabo-verdiana é única, porém 

diversa, cada ilha na medida da sua própria existência isolada, definiu uma experiência tradicional 

própria. A Sociedade Cabo-verdiana é uma só, no entanto variada, os eventos sociais ocorridos em cada 

porção dessas ilhas, demonstraram-se diferentes de uma para a outra, constituindo assim esta interessante 

variação regional. 

1.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA MUNICIPAL CABO-VERDIANA 

Assim um país variado, disperso e diverso, no entanto, na medida da importação da 

experiência Portuguesa, optou-se por constitucionalizar na constante da Constituição de 1992 uma Forma 

de Estado Unitária, dirigida politicamente de forma centralizada. Administrativamente, importou-se o 

sistema Luso, teórica e legalmente instaurou-se uma descentralização mínima, em que as Leis e a 

Constituição criaram pessoas coletivas de Direito Público em cada uma das 9 ilhas habitadas, as 

Autarquias Locais ou Municípios, garantindo-lhes certas atribuições e poderes, para que estes pudessem 

prosseguir os interesses públicos das Comunidades Locais, com um mínimo de fiscalização por parte do 

Governo Central. 

Adotou-se o modelo político-administrativo Português com ligeiras adaptações à 

realidade existente. É difícil definir a data exata da criação do primeiro Município em Cabo Verde, porém 
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o primeiro documento existente que retrata a existência de uma entidade Municipal data de 1497. 

(ALBUQUERQUE, 1991, p. 62) É bastante provável que os regimentos da ilha da Madeira, região 

pertencente a Portugal, tenham inspirado a construção institucional de Cabo Verde, reconhecendo a 

possibilidade de uma comunidade se auto-organizar através da garantia da capacidade de se administrar 

e gerir. 

Entende-se que a Câmara Municipal consolidou a construção da sociedade Cabo 

Verdiana, fortalecendo o poder político da comunidade, e tornando-se em uma compensação do poder 

político central exercido pelo Governador, denominado de Capitão Geral, e pelo Ouvidor Geral das ilhas, 

que por regra eram Portugueses originários. Esse poder político comunitário atribuiu à elite Cabo-

verdiana a possibilidade de proteger-se e de estabelecer uma oposição relativamente à execução abusiva 

do poder central. (ALBUQUERQUE, 1991, p. 236) Observa-se a extensa importância que o poder local 

teve na garantia do bem-estar da comunidade residente em uma circunscrição territorial. 

Em 1731, o Ouvidor Geral das ilhas, informa ao Rei que existiam 5 ilhas povoadas que 

não respeitavam a administração da Justiça da ilha de Santiago (que era a capital). (SANTOS, 2002, p. 

149) No seguimento desta constatação do Ouvidor Geral, o Rei de Portugal decide criar em 1732 os 

Municípios de São Nicolau e de Santo Antão, e adotando também medidas administrativas relativamente 

às outras ilhas. Com isso ocorreu uma proliferação de Municípios, com Mindelo a ter a sua estrutura 

municipal em 1852.  

Pode-se observar como o fenômeno da construção da instituição municipal se 

proliferou pelo país durante o Século XVIII e início do Século XIX, muito devido às evoluções sociais, 

administrativas e políticas locais de cada ilha, confirmando assim o quão importante essa ideia de poder 

local centrado em uma circunscrição territorial foi importante para o contrabalanceamento político 

relativamente ao poder central. Foi a forma de reação que as localidades encontraram de forma gradual 

para garantir a prossecução dos seus interesses públicos, e opor à execução abusiva das atribuições do 

poder central.  
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Na medida dessa evolução histórica, entende-se que o Município seja a única pessoa 

coletiva pública infra-estadual no Estado Cabo Verdiano, existente no momento da independência em 

1975, 14 Municípios.1 

1.2.1 A I República (1975 – 1991) 
Durante o período da I República, que se inicia logo após a independência, manteve-se 

esses 14 Municípios com a mesma estrutura territorial, visto que, se recusou a criar qualquer outro 

Município. Vivia-se um regime de partido único, semelhante ao que se observava na União Soviética na 

época, logo manteve-se fiel ao princípio da unidade do poder do Estado, substituindo os órgãos 

municipais então existentes, e alterando a sua designação, que teria sobrevivido a séculos, passando de 

Câmara Municipal e Presidente da Câmara Municipal, para Delegado de Governo e Conselho 

Deliberativo. (MONTEIRO, 2007, p. 17) 

Portanto, o regime de partido único recusava a separação de poder a nível horizontal, 

bem como também a nível vertical, na medida em que, segundo o princípio da unidade de poder os 

dirigentes dos Municípios eram nomeados pelo próprio Governo, que lhes orienta e instruía. (SILVA, 

2015, p. 134) Um fenômeno que segundo o Professor Diogo Freitas do Amaral se caracteriza por uma 

Autarquia Local juridicamente separada do Estado, porém sem descentralização política, ou seja, uma 

pessoa coletiva pública administrativa instituída em uma circunscrição territorial, porém destituída de 

qualquer poder face ao Estado. 

Estado, esse poder detido por essa pessoa coletiva, nada mais era do que a manifestação 

central do poder do Estado. (AMARAL, 2016, p. 413)  

Foi um período em que se tinha acabado de sair da colonização, e, como país livre, a 

ideia foi o rompimento com qualquer estrutura política que lembrasse a construção colonial. E optou-se 

por adotar o modelo soviético, na constância do apoio da União Soviética à nossa independência. Mas, 

mesmo que o modelo não tenha reconhecido e atribuído poder local aos Municípios, e se tenha 

configurado a ideia de um Estado Central Gigante, sentiu-se a necessidade de ter uma representação de 

poder instituída em cada um desses municípios, a fim de garantir uma execução administrativa específica 

                                                 
1   São os seguintes Municípios: Ribeira Grande, Paúl, Porto Novo, São Vicente, São Nicolau, Boavista, Sal, 

Maio, Praia, Santa Catarina, Tarrafal, Santa Cruz, Fogo e Brava. 
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para cada ilha. Portanto a ideia de um centro de poder que estivesse perto da população subsistiu, mesmo 

que em um regime de centralização do poder no Estado.  

1.2.2 Renascimento e o lançamento das bases do Poder Municipal Democrático 

Em 1990, depara-se com uma abertura política, consagrando assim um regime 

democrático e pluripartidário. Com estas mudanças, reintroduziu-se o sistema municipal na organização 

administrativa do país, sendo a primeira metade da década de 90 muito importante no que diz respeito à 

evolução dos municípios. Reinstaurou-se e lançou-se as bases do poder municipal democrático, 

destacando-se quatro momentos essenciais: a realização das eleições municipais, o início do movimento 

de criação de novos municípios, a aprovação da constituição de 1992 e a Publicação do Estatuto dos 

Municípios de Cabo-verdianos. (SILVA, 2016, p. 71)  

Assim, deu-se a abertura para a realização de eleições municipais, primeiro se alterou 

as leis autárquicas, que vinham ainda da época do partido único: Lei de Bases das Autarquias Locais, Lei 

Eleitoral Municipal e Decreto-Lei sobre Organização e Funcionamento dos Municípios. (SILVA, 2016, 

p. 71)  

A legislação ordinária previu autarquias supramunicipais como uma categoria 

autárquica, ao lado das municipais e infra municipais. Restaurou-se as designações tradicionais dos 

órgãos das autarquias: Presidente de Câmara e Câmara Municipal, e ainda criou-se a Assembleia 

Municipal.  

A noção da possibilidade de uma entidade administrativa, investida de poder público 

que ultrapasse a mera dimensão municipal está prevista na legislação desde de 1991. Portanto o país 

sempre teve essa preocupação em estender as competências das autarquias, para que pudessem ter mais 

autonomia e mais competências. Porém até os dias de hoje, ficou-se somente pela previsão legal. 

Na constante desta revolução legal e municipal, todos os titulares dos órgãos 

municipais passaram a ser eleitos por sufrágio universal e direto. (SILVA, 2016, p. 71) A conversão dos 

votos em mandatos para a Assembleia Municipal far-se-ia segundo ao método da representação 
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correspondente à média mais alta em Hondt,2 o mesmo acontecendo na Câmara Municipal. Era eleito 

Presidente da Câmara o candidato mais votado da Câmara Municipal.  

No dia 15 de Dezembro de 1991 realizam-se as primeiras eleições dos titulares dos 

órgãos municipais por sufrágio universal e direto. (SILVA, 2016, p. 72) Consagrou-se assim uma nova 

república, que aplicava o princípio da separação vertical de poderes, tendo um partido hegemônico a 

nível central de dividir o poder com diferentes partidos ou grupos independentes que ocupavam os órgão 

municipais, muito à semelhança do que acontecia na época colonial. Efetivou-se, assim, em um nível 

legal, pela primeira vez, uma organização administrativa mais complexa em Cabo Verde, nascendo uma 

administração municipal ao lado de uma administração central, os dados estavam lançados para que se 

observasse uma relação de poder, pautada por limitações em razão do nível de interesses comunitários e 

nacionais.  

1.2.3 Criação de Novos Municípios 

Instalou-se no país um ambiente que favorecia por completo a descentralização, 

criando assim logo após as primeiras eleições Municipais a autarquia dos Mosteiros. Nos anos 

subsequentes observou-se um “boom” no que diz respeito à criação de entidades municipais, em 14 anos 

foram criados 14 municípios (1991-2005). (SILVA, 2016, p. 73) Esse fenômeno municipal teve sucesso, 

proporcionando a essas antes meras circunscrições territoriais um desenvolvimento considerável a nível 

político e econômico, fator que levou a que todas as subdivisões territoriais do país demonstrassem o seu 

desejo em se tornar um Município.  

Entende-se que a evolução administrativa Cabo-verdiana pauta-se muito pela evolução 

do município, desde a época colonial. Primeiro os colonizados, depois os colonizadores, a seguir os 

governados e por fim os governantes, todos estes agentes entenderam a necessidade de instaurar um 

sistema de poder descentralizado, com um polo decisor instalado em formato de órgão administrativo em 

cada uma das circunscrições territoriais.  

                                                 
2  Um modelo matemático utilizado para converter votos em mandatos com vista à composição de 
órgãos de natureza colegial.  
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O fundamento para que a descentralização exista no país é social, histórica e cultural, 

é um processo antigo e enraizado na população nacional, portanto entender-se-ia que deveria ser 

unicamente consolidado e efetivado.  
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1.3 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  

1.3.1 Administração Pública 

A Constituição Cabo-verdiana de 1992 construiu um modelo administrativo que 

consagrou a ideia de Administração Pública em um sentido duplamente ambíguo, tanto em um sentido 

orgânico ou subjetivo, no sentido material ou funcional, que são atividades, operações e ações realizadas 

pelos órgãos, agentes administrativos e serviços das entidades públicas na medida da prossecução do 

interesse geral da coletividade. (AMARAL, 2016, p. 28)  

A Administração Pública em sentido orgânico representa uma estrutura vasta e 

complexa, caracterizada pela horizontalidade, verticalidade, hierarquia, dependência, autonomia, e 

independência, enfim realmente é um agrupamento de organismos que se inter-relacionam no propósito 

de prosseguir o interesse público nacional, ou local, na medida do campo de atuação.  

Dentre as entidades orgânicas existentes, a principal é o Estado que é composto pelos 

executores dos serviços centrais – o Governo, os ministérios, as direções-gerais, as repartições públicas, 

os funcionários civis. Estas entidades desenvolvem a administração direta do Estado. 

Porém, o Estado não é composto somente de órgãos e de serviços centrais, que se 

situam na capital do país, com uma competência estendida a todo o território nacional. Entram nessa 

composição órgãos e serviços instalados em circunscrições locais, que, apesar de serem órgãos estaduais, 

têm a sua competência reservada a esse círculo territorial pré-limitado, (AMARAL, 2016, p. 30) onde 

desenvolvem na medida da desconcentração atividades de prossecução do interesse da localidade. A 

chamada de administração local do Estado. 

A administração também é exercida por pessoas públicas juridicamente distintas do 

Estado, através do fenômeno jurídico-administrativo de devolução de poderes,3 que desenvolvem uma 

atividade pública considerada materialmente estadual. (AMARAL, 2016, p. 31) Como os institutos 

públicos, que compõem a administração indireta.  

A Constituição da República de Cabo Verde, ainda, previu no sistema administrativo 

de Cabo Verde, instituições e organismos que desempenham atividades administrativas, mas não fazem 

                                                 
3    O sistema em que alguns interesses públicos do Estado, ou de pessoas coletivas 
de população e território, são postos por lei a cargo de pessoas coletivas de fins singulares. 
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parte do Estado. Entidades com personalidade própria, política, jurídica e sociologicamente distintas do 

Estado. (AMARAL, 2016, p. 32) São os Municípios, que efetivam a administração autônoma.  

A construção administrativa Brasileira também adotou o sistema de Administração 

Pública no seu sentido de dupla ambiguidade, ou seja, em um sentido subjetivo e objetivo. Uma acepção 

objetiva referente à função administrativa desempenhada pelos entes competentes, e subjetiva como o 

conjunto de órgãos e pessoas jurídicas que desempenham esta função. (FILHO, 2014, p. 11) Esta dupla 

composição é definida pela Maria Zanella di Pietro de Administração Pública em sentido estrito. 

(PIETRO, 2013, p. 49) 

Definiu-se órgãos e agentes que integram as pessoas jurídicas e políticas(União, 

Estados, Distrito Federal, e Municípios), que desenvolvem a atividade administrativa de forma 

centralizada, constituindo assim a Administração Direta. (FILHO, 2014, p. 12)  

Mas, existem outras pessoas jurídicas que não fazem parte do Estado, que executam a 

função administrativa (sociedades de economia mista, as autarquias, empresas públicas, e fundações 

públicas). (FILHO, 2014, p. 12) A experiência Brasileira elegeu estas pessoas como os componentes da 

administração indireta do Estado.  

Interessante observar a forma como os dois países na medida da sua experiência 

construíram um sistema administrativo diferente, atribuindo à atividade administrativa desempenhada 

por órgãos similares denominações diferentes. A autarquia na experiência Brasileira faz parte da 

administração indireta, enquanto em Cabo Verde é a principal entidade da administração autônoma. O 

Município na medida da organização administrativa Cabo-verdiana é um tipo de Autarquia, fazendo 

assim também parte da administração autônoma, enquanto na Administração Pública Brasileira ocupa a 

administração direta ao lado das outras pessoas políticas. Entende-se, o ordenamento jurídico Brasileiro 

não previu a administração autônoma. 

A estrutura Cabo-verdiana de Administração Pública  apostou portanto num sistema 

em que a lei identifica poderes que atribui ao Estado, centralizando assim essa função administrativa, 

que o exerce através dos seus órgãos na medida do amplo território nacional, definindo assim a 

Administração Direta. Porém, prevê a possibilidade de essa pessoa coletiva criar outras entidades, que 

passam a exercer as competências atribuídas ao Estado através do fenômeno de desconcentração em 

circunscrições regionais legalmente delimitadas e pré definidas, compondo assim a Administração Local 
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do Estado. O Estado ainda tem a possibilidade de utilizar o instrumento da devolução de poderes para 

que pessoas jurídicas como os institutos públicos e as empresas públicas desempenhem a atividade 

administrativa inicialmente pertencente à pessoa Estado, em nome do Estado, ou seja, a Administração 

Indireta do Estado. 

A administração de um território extenso torna-se complexa, o território Cabo-verdiano 

não tem essa característica de grande extensão, mas tem a característica de insularidade, ilhas separadas 

pela vastidão do oceano Atlântico, tornando difícil a comunicação entre a Administração central e todos 

os residentes nas demais comunidades existentes em cada uma das 9 ilhas habitadas. Nesta medida a 

constituição previu a administração autônoma, consistindo em, como dizem vários autores, na criação de 

Municípios por parte dos Estados. Mas, o Estado simplesmente reconhece a existência de um Município, 

visto que, segundo o Professor Freitas do Amaral, os municípios são anteriores ao Estado a apareceram 

e dedicaram-se por vocação e natureza à generalidade das tarefas de administração pública, antes 

mesmo que o próprio Estado por elas se interessasse ou delas se incumbisse. (AMARAL, 2016, p. 31) 

O modelo que se adota em Cabo Verde é bastante similar ao modelo Português, fica a 

questão se é o mais apropriado para a gestão administrativa Cabo-verdiana. A experiência histórica 

demonstrou uma enorme propensão para cada vez mais uma maior descentralização, portanto questiona-

se se o modelo de centralização, devolução de poderes e descentralização a um nível simplesmente 

municipal seriam suficientes. 

1.3.2 Administração Direta 

A administração estadual direta é a atividade exercida por órgãos e serviços integrados 

na pessoa coletiva Estado. (AMARAL, 2016, p. 200) Os organismos são extensões do Estado, é a forma 

que o Estado encontrou para se representar e para materializar a sua competência administrativa prevista 

constitucionalmente.  

É nesta constante similar que o Professor José dos Santos Carvalho Filho entende a 

administração direta, porém ele adota a expressão pessoas federativas, na medida da complexidade da 

forma de Estado Federativa que a Constituição da República Brasileira implementou no território 

nacional. Também afirma que se trata de uma atividade administrativa das competências do Estado, mas 

exercida de forma centralizada. (FILHO, 2014, p. 475) Trouxe-nos o elemento da centralização desse 

exercício.  
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A pessoa coletiva Estado na realidade Cabo-verdiana é portanto composta por vários 

órgãos: Presidente da República, Assembleia Nacional, o Governo e os Tribunais. Porém a Administração 

Pública centralizada é exercida pelo Estado Administração, cujo principal órgão administrativo na 

constante da previsão constitucional é o Governo, e dentro deste ainda existem inúmeros outros serviços 

que consolidam a atividade administrativa. Sendo assim, destes órgãos descritos o único administrativo 

é o governo. 

O Estado na medida desta administração direta compreende certas características que 

o distinguem das outras formas de administração e dos órgãos que executam essas atividades 

administrativas diferenciadas. São as seguintes: unicidade, caráter originário, territorialidade, 

multiplicidade de atribuições, pluralismo de órgãos e serviços, organização em ministérios, 

personalidade jurídica una, instrumentalidade, estrutura hierárquica, supremacia. (AMARAL, 2016, p. 

204)  

a) Unicidade: A este gênero de administração corresponde somente uma entidade, o 

Estado. É uma administração do Estado desenvolvido pelo próprio Estado. 

b) Caráter originário: O Estado é considerado uma entidade originária, ou seja, não 

foi criada pelo poder constituinte ou por lei, diferentemente das outras pessoas coletivas que foram todas 

instituídas por lei. Nesta medida o Estado tem natureza originária e não constituída, cujo órgãos acabam 

mesmo por serem órgãos de soberania, como o Governo.  

c) Territorialidade: O Estado é uma pessoa coletiva pública que tem como base o 

território. Podendo exercer a sua competência sobre a vastidão do território nacional. Todo o território 

nacional mesmo as circunscrições territoriais que estiverem sob a competência da administração 

autônoma, está sob o poder do Estado. Todas as pessoas residentes no território, desde estrangeiros a 

apátridas são regidas pela competência do Estado.  

d) Multiplicidade de funções: O Estado é considerado uma pessoa coletiva de fins 

múltiplos, podendo desempenhar um largo conjunto de atribuições. Nesta medida se diferenciando de 

outras pessoas coletivas, que têm somente atribuições singulares. 
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e) Organizações em Ministérios: Os órgãos bem como os serviços do Estado estão 

organizados em departamentos estruturados em função da matéria sobre a qual exercem as suas funções, 

os Ministérios.  

f) Pluralismo de órgãos e serviços: O Estado tem a seu dispor uma enorme 

quantidade de órgãos, bem como de serviços que auxiliam esses órgãos a desempenharem as suas 

funções. O Governo, os membros do governo individualmente considerados, os diretores-gerais, são os 

órgãos do Estado. Os Ministérios, as secretarias do Estado, as direções-gerais, são serviços públicos do 

Estado. 

g) Personalidade Jurídica Una: O Estado pode ser organizado em vários ministérios, 

ter um pluralismo de órgãos e serviços, multiplicidade de funções, porém é uma única jurídica com um 

vasto número de órgãos e serviços. 

h) Instrumentalidade: A administração direta do Estado é subordinada, não é 

independente nem autônoma. Nesta medida, atribui o poder de direção da administração direta ao 

Governo. Assim a administração indireta fica sob o poder de superintendência e tutela do Governo, e a 

administração autônoma sob o poder de tutela. Esta instrumentalidade explica a subordinação da 

administração à política, explica o dever de obediência dos funcionários relativamente aos governantes, 

e ainda explica a livre amovibilidade dos altos funcionários do Estado por meras decisões discricionárias 

do governo.  

i) Estrutura Hierárquica: A administração direta do Estado é organizada de forma 

hierárquica, constituída por um conjunto de órgãos e agentes, que se relacionam entre si na medida de 

um vínculo caracterizado por o poder de direção e o dever de obediência. A hierarquia é necessária para 

consolidar o elemento da instrumentalidade, se essa hierarquia não existisse, também não existiria a 

subordinação da administração do Estado ao Governo, deixando-a independente e autónomo. 

j) Supremacia: O Estado administração exerce poderes de supremacia, tanto sobre 

as entidades privadas, como sobre as entidades públicas. As autarquias locais estão sujeitos ao poder de 

tutela da administração.  
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1.3.2.1 Atribuições do Estado 

Identificar as atribuições do Estado na experiência administrativa Cabo-verdiana 

demonstra-se algo complexa, são numerosas e têm vindo a crescer com o tempo.  

A maior problemática relativamente às atribuições do Estado é a inexistência de um 

diploma legal que enumere todas as suas atribuições, como acontece com as demais entidades 

administrativas. Existe sim centenas de milhares, de diplomas legais que na medida de uma ou outra 

matéria vêm conceder fins ou prerrogativas ao Estado.  

Afirma-se que as atribuições do Estado são ordenadas de forma dispersas, 

distinguindo-o de outras pessoas coletivas da administração que por sua vez têm uma ordenação 

coordenada. Porém, é importante aqui ressaltar o princípio da legalidade, todas as atribuições e 

competências Estaduais administrativas têm de estar presente em diplomas legais, a Lei é o garante de 

todas as atribuições.  

Segundo o Professor Freitas do Amaral existem três categorias de atribuições, 

atribuições principais, atribuições auxiliares, atribuições de comando. (AMARAL, 2016, p. 206)  

Nas atribuições principais temos as seguintes: 

a) Atribuições de soberania: defesa nacional, relações externas, polícia, prisões, etc; 

b) Atribuições econômicas: relativas à moeda, ao crédito, ao imposto, ao comércio 

externo, aos preços e à produção nos diversos setores produtivos; 

c) Atribuições sociais: saúde, segurança social, habitação, o urbanismo, o ambiente, 

a proteção do trabalho; 

d) Atribuições educativas e culturais: ensino, investigação científica, o fomento do 

desporto, da cultura, das artes. 

e) As atribuições auxiliares: gestão Pessoal, gestão material, gestão financeira; 

funções jurídicas e de contencioso, funções de arquivo e documentação; funções de arquivo e 

documentação. 
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Nas atribuições de comando, procuram preparar e acompanhar tomadas de decisão pela 

chefia: Estudos e planejamento; previsão; organização; controlo; relações-públicas.  

As atribuições estão apresentadas na Constituição e nas leis ordinárias. É possível 

encontrar uma vasta gama de atribuições nas leis orgânicas dos Ministérios e das direções-gerais dos 

ministérios.  

1.3.2.2 Órgãos do Estado 

A lei confere ao Estado um enorme leque de atribuições, muito através da composição 

legal existente no ordenamento Cabo-verdiano, Constitucional, e muito especificamente a legislação 

orgânica que estabelece e confere competências e atribuições aos órgãos e serviços do Estado. Na medida 

em que todas as atribuições do Estado são efetivadas mediante as atividades exercidas pelo órgãos 

integrados na pessoa coletiva Estado. 

Os principais órgãos do Estado Cabo-verdiano são o Presidente da República, a 

Assembleia Nacional, o Governo e os Tribunais. 

A Assembleia Nacional é o órgão legislativo por excelência, pelo menos a previsão 

legal constitucional estabelece isso. Os Tribunais são os órgãos que ocupam o poder judiciário. A maior 

dúvida é relativamente ao Presidente, obviamente é um órgão político, porém a doutrina diverge na 

medida de se tratar ou não de um órgão administrativo.  

Entende-se que o sistema de governo Cabo-verdiano não é Presidencialista como o 

Brasileiro, é Semi-Presidencialista de pendor Parlamentar. Neste sistema constitucionalmente construído 

o Presidente é um órgão unicamente político, não configurando assim um órgão administrativo.  

A Constituição atribui ao Presidente, determinadas competências que parece induzir à 

sua consideração como um órgão administrativo. O artigo 134, nº 2, da Constituição da República de 

Cabo Verde estabelece a possibilidade de Nomear e exonerar os membros do Governo, sob proposta do 

Primeiro-Ministro; Nomear, sob proposta do Governo, o Presidente do Tribunal de Contas; Nomear, sob 

proposta do Governo, o Procurador-Geral da República. Porém segundo o Professor Freitas do Amaral 

estas atribuições não fazem do Presidente um órgão administrativo. 

Simplesmente, concede-se ao Presidente a possibilidade de conferir solenidade 

especial à investidura de determinados funcionários, não tem o Presidente o poder e a iniciativa de 
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escolher quem quiser para os lugares em questão. Se o Presidente não atribuir a sua assinatura em certas 

nomeações, tal não deverá ser considerado um ato administrativo, mas sim um veto político, sem 

qualquer eficácia exterior, por se tratar de um ato interno. (AMARAL, 2016, p. 208)  

Na experiência Cabo-verdiana nenhum desses órgãos, à parte do Governo podem ser 

considerados órgãos administrativos. 

A experiência administrativa Brasileira apresenta-nos uma construção diferente na 

constância do sistema de governo Presidencialista que adotou, elegendo na esfera federal o Presidente da 

República como o grande chefe da administração e os Ministérios como órgãos de grande porte na 

medida de cada matéria administrativa. Na esfera Estadual definiu-se como órgão máximo da 

administração a Governadoria do Estado. Enquanto na esfera Municipal a Prefeitura é o principal órgão 

administrativo. (FILHO, 2014, p. 477)  

Observa-se também que na medida das lições transmitidas pelo Professor Celso 

Antônio Bandeira de Mello, o Brasil adotou um critério para classificar determinadas entidades como 

partes da administração direta. Este critério de classificação é o orgânico ou subjetivo, (MELLO, 2013, 

p. 147) desde que componham o aparelho de Administração Federal serão considerados entidades 

administrativas da administração direta.  

Obviamente, diferente da construção Cabo-verdiana, que faz esta seleção 

classificatória na medida da atividade atribuída pela Constituição às entidades, sendo elas tipicamente 

administrativas e independentes, entende-se que serão órgãos ou serviços da administração direta.  

1.3.2.3 Governo 

O Governo é o órgão administrativo por excelência, visto que, todos os outros são 

colocados pelo Estado sob a direção dele. É considerado o órgão principal, permanente e direto do 

Estado, com caráter administrativo.  

Detentor do poder executivo, o Governo é constituído por o Primeiro-Ministro, os Vice 

Primeiros-ministros, os Ministros, e os Secretários de Estado. A Constituição conferiu ao Primeiro-

Ministro e aos Ministros competências administrativas, estabelecendo o governo tanto um órgão político 

como um órgão administrativo. Na medida em que o sistema de governo Cabo-verdiano é o 

semipresidencialista de pendor parlamentar, os Ministros que compõem o Governo são simultaneamente 
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administrativos e políticos. Segundo o Professor Diogo Freitas do Amaral, revestem as duas qualidades 

em doses idênticas. (AMARAL, 2016, p. 147) 

Na medida do exercício da sua competência administrativa compete ao Governo as 

seguintes funções: elaborar e executar o Orçamento do Estado; fazer os regulamentos necessários à boa 

execução das leis; dirigir os serviços e a atividade da administração direta do Estado. (CABO-VERDE, 

1992, p. Artº 204)  

O Governo também produz normas jurídicas, os regulamentos; pratica atos jurídicos 

sobre casos concretos, os atos administrativos; celebra contratos administrativos de vários tipos. Uma 

enorme panóplia de desenvolvimentos. 

Observa-se essa competência extremamente abrangente que se concedeu ao Governo, 

ele pode fazer por si próprio ou mandar fazer a outros, é o órgão superior das hierarquias da administração 

do Estado, e ainda lhe cabe fiscalizar ou orientar as demais entidades pública que para além do Estado 

fazem parte da Administração. 

Portanto, além de dirigir a administração direta do Estado, o Governo superintende na 

administração indireta e tutela a autônoma. É-lhe disponibilizado a possibilidade de exercer um controlo 

sobre as entidades públicas que fazem parte da Administração, mas sem pertencerem ao Estado. É nesta 

dupla qualidade, que se pode afirmar que o Governo é o órgão principal da Administração pública do país. (AMARAL, 

2016, p. 214) 

Observa-se que Cabo Verde é um país insular, formada por ilhas dispersas, constituída 

por várias comunidades existentes em circunscrições territoriais também elas dispersas. A questão é como 

é que se pode conceder a um único órgão uma competência tão abrangente e influente na vida 

administrativa do país, cujos serviços e organismo se encontram centralizados na capital do país. Órgão 

que territorial e socialmente se encontra distante da realidade das demais urbes existentes, pergunta-se 

qual seria o nível de conhecimento do Governo distante para exercer as suas funções administrativas 

perante estas circunscrições territoriais também elas distantes, em que medida o Governo consegue 

prosseguir os interesses públicos tendo em conta essas comunidades, se realmente este contato 

demonstra-se como já referido distante. São questões que vão se construindo.  
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1.3.3 Administração Indireta 

A realidade nacional Cabo-Verdiana tornou-se cada vez mais complexa, 

consequentemente as funções do Estado também complexificaram e se alargaram, procurando dar 

respostas contundentes a essa realidade social a fim de prosseguir os interesses públicos de forma cada 

vez mais sólida. É através deste exercício que se adotou a administração indireta do Estado, visto se ter 

concluído que a realização dos fins do Estado de forma direta e integrada é, em certos casos, 

inconvenientes.  

Portanto, o Estado optou por instituir ou participar ativamente na instituição de pessoas 

coletivas a quem confiou parte da realização da atividade administrativa pública.  

A legislação Cabo-verdiana no Decreto-Lei nº2/95 previu o regime geral da 

organização e administração, identificando no seu artigo nº 3º, nº 1, alínea b), que a organização da 

Administração Pública compreende a administração indireta, a qual é constituída pelo conjunto de 

serviços personalizados de caráter não empresarial e pelos fundos autônomos, sob a tutela do Governo, 

com a designação de institutos públicos ou outra. (CARVALHO, 2011, p. 65) 

Os serviços personalizados de caráter não empresarial e os fundos autônomos, 

designados institutos públicos, são criados pelo Estado que poderá adotá-los de autonomia ou de 

personalidade jurídica, ou não, segundo o disposto no nº 2 do artigo 3º do diploma acima mencionado, 

com a incumbência de realização da atividade administrativa pública.  

Na realidade Cabo-Verdiana os institutos públicos constituem um conjunto de pessoas 

colectivas, heterogêneas, criadas pelo Estado, dotadas de personalidade jurídica. Prosseguem objetivos 

de fins públicos fixados pelo Estado. Não têm estrutura empresarial, a parte mais significativa das suas 

receitas provém de dotação orçamental do Estado. No Brasil são denominados de Autarquias 

administrativas, ou autarquias institucionais. (AMARAL, 2016, p. 310)  

A lei do regime geral de organização e atividade administrativa de Cabo Verde não 

estabelece a classificação dos institutos públicos. Mas, o Professor Diogo Freitas do Amaral faz uma 

classificação objetiva: (AMARAL, 2016, p. 313)  

a) Serviços personalizados – Serviços públicos de caráter administrativo a que a lei 

atribui personalidade jurídica e autonomia administrativa; 



27 

 

b) Fundações Públicas – Uma fundação que reveste a natureza de pessoa coletiva 

pública. Pessoas de coletivas de direito público, sem fim lucrativo, com órgãos e patrimônio próprio e 

autonomia administrativa financeira.  

c) Estabelecimentos Públicos – Institutos públicos de caráter cultural ou social, 

organizados como serviços abertos ao público, e destinados a efetuar prestações individuais à 

generalidade dos cidadãos que delas careçam.  

Na medida do Professor João Caupers (CAUPERS, 2013, p. 123), apresenta-se uma 

classificação nos termos da sua atividade apresentada na seguinte ordem: 

a) Institutos de prestação – os instituídos com objetivos específicos de prestação de 

serviços públicos à comunidade. Pertencem a esta categoria os hospitais públicos de base não 

empresariais, os serviços de segurança social;  

b) Institutos reguladores cujos objetivos específicos consistem em criar, promover e 

assegurar as propícias à realização de certas atividades privadas de natureza econômica. Inscrevem-se 

nessa categoria, de entre outros, as entidades reguladoras dos serviços, os Bancos Centrais, a Comissão 

do Mercado de valores, o Instituto da Construção e do Imobiliário, etc.;  

c) Institutos fiscalizadores que asseguram a tarefa de fiscalização, inspeção, ou 

avaliação de riscos de determinada atividade privada a cuja categoria pertence a Autoridade de 

Segurança, a Autoridade da Concorrência, etc;  

d) Institutos de infra-estruturas com tarefas de assegurar a construção e manutenção 

de infra-estruturas ou do respectivo financiamento. São exemplos o Instituto de Gestão Financeira e 

Patrimonial da Justiça, Institutos Portuários e dos Transportes Marítimos e outros.  

As entidades pertencentes à administração indireta do Estado estão sujeitas à 

intervenção do Governo, através das modalidades da superintendência e da tutela, previsão nos termos 

das alíneas c) do artigo 205º da Constituição Cabo-verdiana (CABO-VERDE, 1992) e b) do artigo 3º do 

Decreto-Lei nº 2/95.  
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Diferentemente das autarquias locais, que são independentes do Estado, os Institutos 

Públicos não o são. Apresentam uma certa autonomia, porém a independência é inexistente, faltando a 

possibilidade de se autoadministrarem, por isso é que desenvolvem uma administração estadual indireta.  

Os órgãos dos Institutos Públicos, apesar de disporem de autonomia de gestão, têm de 

prosseguir os objetivos previamente definidos pelo Governo, (AMARAL, 2016, p. 349) já as Autarquias 

Locais têm órgãos que estabelecem os seus próprios objetivos. Exibi-se esta situação, na medida em que 

as Autarquias Locais são eleitas pelas populações residentes naquela circunscrição territorial, enquanto 

que os Institutos Públicos pertencem ao Estado. Como órgão essencial do Instituto Público, tem-se o 

Conselho de Administração, que representa o Governo que o nomeou.  

A experiência Brasileira adotou uma construção de administração indireta semelhante 

no seu fundamento, porém apresentou entidades executoras com denominações diferentes. Entendeu-se 

que o Estado não quererá executar determinadas atividades utilizando os seus próprios órgãos, pelo que 

transfere a sua titularidade ou unicamente a sua execução para outras pessoas jurídicas legalmente 

previstas, utilizando o instrumento da delegação de poderes, para que estas desempenhem as atribuições 

em nome do Estado. (FILHO, 2014, p. 479)  

As pessoas jurídicas que legalmente se definiram no ordenamento Brasileiro (FILHO, 

2014, p. 481) são as seguintes:  

a) Autarquias; 

b) Empresas públicas; 

c) Sociedades de economia mista; 

d) Fundações públicas 

As autarquias apresentam uma construção semelhante aos Institutos Públicos, enquanto 

que as fundações públicas existem nos dois ordenamentos. Não incidirei muito sobre a semelhança já 

que abordaremos o tema aquando da administração autônoma.  

Têm em comum as fundações de um e outro país a ideia de que têm de seguir um fim 

social e nunca um fim lucrativo. Mas, no Brasil se põe uma discussão doutrinária relativamente à natureza 

das Fundações Públicas, afirmando a doutrina maioritária que podem existir dois tipos de fundações 
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públicas, as dotadas de personalidade jurídica de Direito Privado, e as dotadas de personalidade jurídica 

de Direito Público. (FILHO, 2014, p. 541)  

Na experiência Cabo-verdiana o debate não existe nestes termos, visto que, a Fundação 

Pública sempre se originará de uma iniciativa criativa pública, ou seja, a personalidade será sempre de 

direito público, porém existirão casos em que se aceitam Fundações Públicas de Direito Privado. As 

fundações criadas por entidades públicas, mas em conjunto com entidades privadas, embora dotadas de 

personalidade jurídica de direito público, têm a sua atividade administrativa regulada maioritariamente 

por direito privado, continuando mesmo assim a estarem submetidas às normas de direito público. 

(AMARAL, 2016, p. 319)  

1.3.4 Administração Autônoma 

A experiência social, cultural, política e jurídica Cabo-verdiana, ao longo da evolução 

histórica demonstrou-se uma construção administrativa naturalmente descentralizada, nesta constante, a 

Constituição da República de Cabo Verde de 1992, efetivou a administração autônoma. 

Um formato de Administração que visa prosseguir interesses públicos próprios das 

pessoas que a constituem, dirigindo-se assim a si mesma, sem sujeição à hierarquia ou superintendência 

do Governo, (AMARAL, 2016, p. 361) diferente assim das administrações direta e indireta. Porém o 

Governo tem a possibilidade de exercer sobre a administração autônoma um poder de tutela, previsão 

descrita no artº 204 da Constituição da República de Cabo Verde, compete ao Governo no exercício das 

suas competências administrativas:  

Dirigir os serviços e a actividade da administração directa do Estado, civil ou militar, e 

superintender na administração indirecta, bem como exercer tutela sobre a administração 

autónoma.  

Nesta medida, a Administração Autônoma orienta-se e dirige-se a si mesma, um 

fenômeno único da administração Cabo-verdiana, a autoadministração. Os próprios órgãos que compõem 

as pessoas coletivas que exercem esse tipo de atividade administrativa é que definem com autonomia e 

independência a orientação do seu exercício, sem necessidade portanto de superintendência e direção do 

Governo.  
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Assim, o único poder disponível para o Governo exercer sobre a atividade realizada 

pela administração autônoma é o poder de tutela. Este não passa de um mero poder de fiscalização de 

lgalidade que não permite nem dirigir nem orientar as entidades a ele submetidas.  

A organização Cabo-verdiana entendeu existir a necessidade de atribuir uma maior 

autonomia e independência no exercício de uma atividade administrativa que estivesse relativamente 

distante do órgão do Governo. A administração autônoma foi uma forma de se conseguir chegar mais 

próximo de uma realidade apresentada a residentes representados por pessoas coletivas públicas próprias, 

e assim conseguir prosseguir os seus interesses públicos.  

É de realçar, porém, que toda essa construção foi importada do Direito Administrativo 

Português, tanto a independência relativamente aos poderes de superintendência e direção do Governo, 

como a existência do poder de tutela sobre a atividade realizada pelas pessoas coletivas parte da 

administração autônoma. Com algumas adaptações se fez essa importação, não deixa de ser porém uma 

importação Constitucional administrativa onde as semelhanças ultrapassam as diferenças.  

Para o efeito de desenvolver a administração autônoma, a Constituição da República 

de Cabo Verde previu no seu artigo 226 (CABO-VERDE, 1992) as Autarquias Locais como as pessoas 

coletivas principais para esse exercício. O Decreto-Lei nº 2/95 prevê também no seu artigo 3º alínea c), 

(CABO-VERDE, 1995) um outro tipo de entidade, as Associações Públicas.  

As Autarquias Locais são consideradas pessoas coletivas de população e território, 

enquanto as Associações Públicas são entidades do tipo associativo. (AMARAL, 2016, p. 268) Todas 

apresentam um substrato humano, visto serem agrupamentos de pessoas, o que difere das entidades que 

representam a administração indireta por exemplo, como os Institutos Públicos, que são construídos sobre 

substratos materiais, como serviços e patrimônios.  

Não se vê ser necessário para o objetivo deste trabalho apoiar-se sobre as Associações 

Públicas, nesta medida debruçar-se-á sobre as Autarquias Locais. 

1.3.5 Administração Local Autárquica 

A administração local autárquica é representada na Administração Pública Cabo-

verdiana nos sentidos subjetivo ou orgânico, e objetivo ou material. Em sentido orgânico, é o conjunto 
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das autarquias locais existentes no território nacional. Em sentido material, é a atividade administrativa 

desenvolvida pelas autarquias locais. (AMARAL, 2016, p. 407)  

A própria Constituição da República de Cabo Verde consagrou no princípio da 

autonomia local a participação das autarquias locais na definição das políticas públicas que afetem os 

interesses locais, o direito de repelir decisões unilaterais impostas pelo Governo, o direito de autogoverno 

local, isto é, de regulamentar e gerir, com observância da lei e no respeito pela população os assuntos 

públicos desta. Portanto, vê-se o quão importante é esta entidade relativamente à consecução da 

administração pública do país, a fim de ter um princípio Constitucional exclusivamente para fundamentar 

a necessidade da presença da autarquia local no exercício da atividade administrativa.  

Definiu-se nesta base de importância, na experiência administrativa Cabo-verdiana as 

Autarquias Locais como pessoas coletivas públicas de população e território, correspondentes aos 

agregados de residentes em diversas circunscrições do território nacional, e que asseguram a prossecução 

dos interesses comuns resultantes da vizinhança mediante órgãos próprios, representativos dos respetivos 

habitantes. (CAETANO, 2015, p. 248) 

Entende-se que são pessoas de direito público distintas do Estado, autônomas e 

independentes deste, podendo ser unicamente fiscalizadas e subsidiadas por ele. (AMARAL, 2016, p. 

408) Assim não são meras agências do Estado, são organizadas na medida do seu agregado populacional, 

construídas de baixo para cima, ou seja, da população territorial para a formação da autarquia, pois não 

se trata de uma construção Estadual para a população.  

Observa-se que são entidades administrativas que nascem da agregação populacional 

em uma determinada parcela territorial. Os residentes construirão esta pessoa coletiva de direito público 

e a apresentarão como entidade de execução administrativa ao lado da pessoa Coletiva Estado, sem 

depender dele, e usufruindo de autonomia perante ele, a administração central não poderá definir a 

atividade administrativa a ser exercida pela autarquia local, nem deverá orientar esta durante a sua 

execução. O Estado unicamente fiscaliza a legalidade dos atos da autarquia local através do poder de 

tutela, se estão em conformidade com o ordenamento jurídico-legal elaborado no país.  

Assim, existem quatro elementos fulcrais para a composição de uma autarquia local: o 

território, o agregado populacional, os interesses próprios deste, e os órgãos representativos da 

população. (CAETANO, 2015, p. 309)  
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a) Território – o território autárquico é uma parte do território do Estado, que se 

chama de circunscrição administrativa, não se confundindo obviamente com autarquia local. A 

circunscrição administrativa é apenas a porção de território, e a autarquia local é uma pessoa coletiva 

organizada com base nesse elemento territorial. É com base na circunscrição administrativa que se define 

a população respetiva, ou seja, o agregado populacional cujo interesse será prosseguido. O território 

desempenha também o papel de delimitar as atribuições e as competências da autarquia e dos seus órgãos, 

em razão do lugar que ocupa.  

b) O Agregado Populacional – é o elemento ao qual se concede maior importância, 

visto ser em função dele que se definem os interesses a prosseguir pela autarquia e, porque a população 

é que constitui o substrato humano da autarquia local. Os residentes no território é que compõem a sua 

população, ou seja, aplica-se um critério de residência. Obviamente ser membro da população de uma 

autarquia local confere o direito de voto, para a eleição dos órgãos dirigentes das autarquias. Confere 

também deveres, como o dever de pagar os impostos locais estabelecidos pela autarquia local.  

c) Os Interesses Comuns – são esses elementos que fundamentam a existência das 

autarquias locais, que se formam para prosseguir os interesses privativos das populações locais, 

resultantes convivência em uma circunscrição administrativa. Esses interesses locais diferentes dos 

interesses gerais da coletividade nacional é que justifica que ao lado da pessoa coletiva Estado, existam 

outras entidades destinadas a tratar dos interesses locais.  

d) Órgãos Representativos – órgãos que representam as populações residenciais nas 

circunscrições administrativas. São eleitos em eleições livres por essas populações nas eleições 

autárquicas. Nestas eleições é que se escolhem os representantes das populações locais que exercerão a 

função de órgãos das autarquias locais, portanto se chamam de órgãos representativos.  

São elementos essenciais que traduzem a necessidade de se ter entidades que visam 

prosseguir interesses localmente formados na medida da existência de laços que estabelecem a pertença 

a uma comunidade. São interesses que apesar de pertencerem também ao Estado nacional, não são 

comuns a todos os residentes do território nacional, são específicos, e nesta constante a importância de 

se organizar a circunscrição administrativa a fim de se satisfazer com efetividade as necessidades 

específicas desta população residencial.  
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Essa especificidade fundamenta a razão de existir uma entidade, que não se inclui na 

pessoa coletiva Estado, e desta forma desenvolve uma atividade administrativa diferente da exercida 

pelos órgãos inclusos no Estado ou pelas entidades que embora não fazendo parte deste desempenham 

funções em nome dele. Assim a obrigatoriedade das autarquias locais que se auto organizam, e se auto 

administram.  

A experiência administrativa Brasileira também utilizou a terminologia autarquias na 

sua composição administrativa. Porém o fez em um sentido bastante diferente do Cabo-verdiano, visto 

que, incluiu-o na Administração Indireta do Estado. Em Cabo Verde como já referido a autarquia local é 

a entidade principal da administração autônoma local. 

Em Cabo Verde, como já exposto, as autarquias locais são pessoas de direito público 

de território, que nascem na medida de uma circunscrição administrativa, visando a representação de 

uma população residencial pertencente a uma dada comunidade. No Brasil diversamente são pessoas 

jurídicas criadas pelo Estado, para prosseguir tarefas para as quais a lei as criou, sem qualquer relação 

geográfica. (FILHO, 2014, p. 490)  

Portanto, as autarquias no Direito administrativo Brasileiro são pessoas coletivas 

institucionais que desempenham funções próprias e típicas do Estado, muito semelhante aos institutos 

públicos. Em Cabo Verde são entidades distintas do Estado com autonomia e independência 

relativamente a este.  

1.3.5.1 Auto Administração e Poder Local 
Efetivou-se em Cabo Verde a descentralização administrativa, nas suas acepções 

jurídica e política. Acepção jurídica, visto que, existem pessoas coletivas separadas juridicamente da 

pessoa coletiva Estado que exercem uma função administrativa autônoma, neste caso como já afirmado 

as Autarquias Locais. A acepção política da descentralização prende-se com a razão de os órgãos dessa 

pessoa coletiva serem eleitos livremente pelas populações locais que inclusive representam. Esta 

dinâmica de liberdade, autonomia e eleição traduz-se em um fenômeno que o Professor Freitas do Amaral 

chama de autoadministração, (AMARAL, 2016, p. 413) as populações administram-se a si mesmas.  

Porém em uma área geográfica tão dispersa como o território Cabo-verdiano somente 

autoadministração em termos de descentralização mostra-se algo ínfimo, visto estar-se perante uma 

ausência do que se chama poder local. Segundo o Professor Freitas do Amaral os dois conceitos não se 
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confundem, autoadministração e poder local. A autoadministração é fruto de uma descentralização 

jurídica e política, poder local já é um conceito mais complexo e consolidado em termos de autonomia 

local. 

Para existir poder local as autarquias locais têm de ser verdadeiramente autónomas com 

amplo grau de autonomia administrativa e financeira: forem suficientemente largas as atribuições e 

competências, dotadas dos meios humanos e técnicos necessários, bem como dos recursos materiais 

suficientes, para as prosseguir e exercer, e quando não forem excessivamente controladas pela tutela 

administrativa e financeira do poder local. (AMARAL, 2016, p. 414)  

Na realidade administrativa Cabo-verdiana, as autonomias administrativa e financeira 

existem, porém reduzidas, visto que, as Autarquias dependem em larga escala do repasse orçamental por 

parte da administração central, ou seja, da pessoa coletiva Estado representada pelo Governo. Mas, 

quanto à capacidade técnica necessária para prosseguir as atividades legalmente previstas, deparamo-nos 

com um problema enorme, que discutiremo no capítulo dois.  

1.3.6 Município 

A autarquia local é o centro decisor da administração autônoma, mas existem várias 

entidades que na medida da sua construção podem configurar como autarquias locais, Municípios, 

Distritos, ou Freguesias. Na medida da evolução histórica administrativa de Cabo Verde e previsão 

Constitucional consagrou-se o Município como a entidade para o desempenho desta atividade.  

 A Constituição da República de 1992 de Cabo Verde (CABO-VERDE, 1992) prevê 

expressamente no seu artigo 227 o Município como Autarquia Local, e ainda garante a possibilidade de 

se efetivar tardiamente outros tipos de autarquias, como as Freguesias, porém na prática essa efetivação 

não se observou.  

Uma característica que distingue o Município das demais entidades administrativas do 

país é a natureza dos seus órgãos representativos, visto serem eleitos pelas populações residentes na 

circunscrição administrativa representada, (AMARAL, 2016, p. 449) visando a prossecução dos 

interesses públicos dessa mesma população. Sendo uma autarquia local, já está implícita a sua 

caracterização como pessoa coletiva pública, de população e território, uma vez apresentada a ideia de 

circunscrição administrativa, fica claro a delimitação do âmbito de atuação da competência do Município.  
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Tem-se de ter em vista a importância do Município na vida do país. É importante num 

plano político, visto que, é no município que se pratica a democracia local, é considerado o centro de 

proliferação democrática de uma determinada circunscrição administrativa, estabelecendo limites ao 

poder central do Estado de direção e superintendência. Tem uma relevância econômica, pois os 

municípios prestam inúmeros serviços significativos à comunidade, contribuindo na medida do 

desenvolvimento local para o crescimento econômico nacional.  

1.3.6.1 Órgãos 

Os Municípios têm os seus próprios órgãos representativos, que são categorizados de 

deliberativos ou executivos, consoante o seu papel no desempenho da pessoa coletiva. Os órgãos 

deliberativos, são aqueles que tomam as decisões e definem a orientação geral a seguir, como a 

Assembleia Municipal. Os órgãos executivos aplicam as orientações pré definidas pelo órgãos 

deliberativos, como a Câmara Municipal, e o Presidente da Câmara Municipal, na medida da 

Constituição da República de Cabo Verde, no seu artigo 234. (CABO-VERDE, 1992) 

1.3.6.1.1 Assembleia Municipal 
A assembleia municipal como disposto é um órgão deliberativo, comparado a um 

autêntico parlamento municipal. Tem na sua competência o desempenho de determinadas funções 

próprias, as seguintes: 

a) Orientação geral do município; 

b) Fiscalização da Câmara Municipal; 

c) Regulamentação; 

d) Função Tributária; 

e) Função de decisão superior. 

1.3.6.1.2 Câmara Municipal 
A câmara Municipal é um órgão executivo, a quem se atribui a gestão permanente dos 

assuntos municipais, através da efetivação de funções próprias, as seguintes: 

a) Função preparatória e executiva; 

b) Função Consultiva; 
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c) Função de Gestão: a câmara gere o pessoal e o dinheiro dos municípios; 

d) Função de Fomento: apoia outras entidades no desenvolvimento de atividades 

municipais; 

e) Função de Decisão. 

1.3.6.1.3 Presidente da Câmara 
Também órgão executivo, tem as seguintes funções: 

a) Função Presidencial; 

b) Função Executiva; 

c) Função Decisória;  

d) Função Interlocutória: o Presidente transmite informações aos vereadores e à 

Assembleia Municipal. 

1.4 Considerações 

O Estado Cabo-Verdiano adotou o sistema da organização administrativa da 

Administração Pública nas suas duas acepções, objetiva e subjetiva, construindo uma estutura que 

respeita a hierarquia na administração direta e indireta, e que atribui autonomia na constante da 

administração autónoma.  

No capítulo dois apresenta-se os desenvolvimentos doutrinários à volta do conceito de 

descentralização, a sua existência em Cabo Verde, e a sua efetivação e consolidação na relação real 

existente entre o poder central e descentralizado. Apresenta-se a violação dos princípios da administração 

pública por parte do Estado. 
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2 A DESCENTRALIZAÇÃO 

A descentralização é o instrumento que se construiu para que o Estado pudesse 

transferir poderes para as entidades locais. Para que estas possam desempenhar a atividade administrativa 

na sua circunscrição territorial de forma autônoma.  

A delimitação dogmática e doutrinária do conceito teve uma evolução complexa, na 

medida em que os entendimentos da descentralização se mostraram bastante variados ao longo do tempo. 

A doutrina então no início do desenvolvimento da descentralização relacionou o 

conceito com demais fenômenos já existentes. Em uma primeira fase, a descentralização garantia uma 

esfera de autonomia de atribuições e liberdade eleitoral dos municípios e seus munícipes, que seria o 

autogoverno municipal. A descentralização era o outro nome de liberdade. (REBELO, 2007, p. 27) 

Alexis de Tocqueville também afirmava uma nação pode estabelecer um governo livre, mas sem 

instituições municipais não pode adquirir o espírito de liberdade. (CARLOS VEIGA, 2013)  

Numa segunda fase, na medida do crescimento da administração pública e sua 

consequente complexificação estrutural, alargou-se o conceito de descentralização que passa a deter as 

corporações públicas e entidades similares que não fizessem parte da administração direta, porém 

estivessem longe dos requisitos iniciais da descentralização. Identificada como a fase da descentralização 

corporativa. (CARLOS VEIGA, 2013, p. 61)  

 Na constante de um certo fortalecimento da centralização, a terceira fase, é 

caracterizada por um movimento extremado de ampliação do conceito, incluindo os institutos públicos e 

estabelecimentos públicos, através de uma descentralização técnica ou por serviços, ou então 

descentralização institucional ou funcional. É uma fase que nos traz uma nova descentralização, visto 

que, depois de um momento primitivo que englobava somente um sentido político da descentralização, 

foi absorvida a capacidade do Estado criar entidades administrativas com quem compartilhou tarefas 

administrativas à custa da renúncia à independência face ao poder central, à liberdade e democracia 

local inerentes ao autogoverno municipal que definia a descentralização. (CARLOS VEIGA, 2013, p. 

61)   

Presentemente, na quarta fase construiu-se uma nova concepção de descentralização, 

consolidando a sua decantação ou purificação. Nesta medida se fala de purificação conceptual, 
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atribuindo à descentralização o seu sentido próprio, a descentralização territorial. (CARLOS VEIGA, 

2013, p. 63)  

Os autores que defendiam a decantação afirmavam que no momento que o Estado 

atribuía a outras entidades a possibilidade de desempenharem atividades administrativas de interesse 

nacional a institutos públicos ou a entes autônomos, não se poderá falar em uma verdadeira 

descentralização administrativa, por não ocorrer uma transferência de atribuições do Estado-

Administração, mas unicamente uma transferência de poderes afetadas a atribuições de que o Estado não 

transfere. (CARLOS VEIGA, 2013, p. 62)  

Nesses casos estamos sim perante um fenômeno de desconcentração, que nos institutos 

públicos, é uma desconcentração personalizada, através da devolução de poderes; enquanto nas entidades 

autônomas a desconcentração é autárquica na medida da devolução de poderes inerentes a atribuições 

exclusivas do Estado, tendo sobre elas uma verdadeira tutela administrativa. Portanto a verdadeira 

descentralização só se configura quando o Estado devolve às autarquias locais, atribuições próprias da 

comunidade local. (REBELO, 2007, p. 47)  

No que respeita às experiências estrangeiras, tem-se observado uma longa discussão 

sobre o tema da descentralização, com posições diferentes.  

Na Alemanha, a descentralização é caracterizada pela personificação jurídica e 

atribuição de autonomia de decisão às entidades infra-estaduais, transferindo tarefas administrativas para 

unidades administrativas autônomas para que possam ser realizadas de forma independente e sob a 

responsabilidade própria, embora sob tutela da unidade administrativa central. (MOREIRA, 1997, p. 

168)  

A experiência Italiana consagrou concepções dogmáticas relativamente à 

descentralização bastante amplas, desconhecendo completamente a diferença entre a descentralização e 

desconcentração. Identificam modalidades de descentramento: descentramento autárquico, através de 

entes públicos autárquicos, ou seja, entidades com poderes administrativos próprios, que seriam as 

corporações, coletividades locais e institutos públicos, na experiência Cabo-verdiana como já se referiu 

são organismos que pertencem à administração indireta do Estado, sofrendo assim o fenômeno de 

desconcentração e não descentralização; ou descentramento orgânico, interno, hierárquico ou 

burocrático, que acontece dentro da administração direta do Estado. (MOREIRA, 1997, p. 152)  
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No Brasil a descentralização é considerado o fenômeno que possibilita a administração 

indireta, desempenhada por entidades distintas do Estado, (MELLO, 2013, p. 154) como já referido no 

capítulo anterior. Construiu-se uma concepção diferente, visto que, a ideia de descentralização no Brasil 

apresenta-se como o que seria um fenômeno de desconcentração em Cabo Verde, em que o Estado através 

da devolução de poderes concede certas atribuições próprias a pessoas jurídicas existentes fora da pessoa 

Estado Administração, mas que atuam segundo o poder de superintendência deste. Portanto no Brasil 

não se adota a ideia da descentralização territorial ou decantação, mas sim a da descentralização técnica 

por serviços ou institucional. 

O Professor Freitas do Amaral (AMARAL, 2016, p. 164), faz uma análise da questão, 

afirmando que a descentralização verdadeira é a territorial, chamando-a de descentralização em sentido 

estrito.  

O autor também adota a ideia que diferencia os conceitos de centralização e 

descentralização nas suas acepções jurídicas e político-administrativas. Evidenciando que os conceitos, 

na primeira acepção são puros e absolutos, ou as finalidades públicas são prosseguidas só pelo Estado, 

ou também podem ser feitas pelas entidades infra estaduais, mas na segunda acepção são relativos, 

evidenciando graus maiores e menores. Nesta última acepção político-administrativa nunca há um 

sistema centralizado ou descentralizado. (AMARAL, 2016, p. 694)  

Nesta medida, existirá centralização em sentido político-administrativo, mesmo que se 

apresente uma descentralização territorial em sentido jurídico, visto que os órgãos das autarquias locais 

são livremente nomeados e demitidos pelos órgãos do Estado, devem obediência ao Governo, ou se 

encontram sujeitos a formas particularmente intensas de tutela administrativa, o que o autor chama de 

uma ampla tutela de mérito. (CARLOS VEIGA, 2013, p. 68)  

Diferentemente, existirá descentralização em sentido político, assim que os órgãos das 

autarquias locais forem eleitos pelas respetivas populações, sendo considerados independentes pela lei, 

e ainda estarem sujeitos a formas atenuadas de tutela administrativa, restritas ao controlo da legalidade. 

O que o autor chama de auto-administração.  

2.1 DESCENTRALIZAÇÃO TERRITORIAL 

A descentralização administrativa territorial tem como necessárias três condições: 

(CARLOS VEIGA, 2013, p. 70) (i) a distinção das necessidades que a administração deve prosseguir, 
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em aquelas que interessam a toda a população, a toda a comunidade, e aquelas que são específicas de 

cada comunidade local; (ii) a concessão às comunidades locais de personalidade jurídica garantindo-lhes 

autonomia financeira; (iii) a eleição dos órgãos locais por parte da comunidade local; (iv) o controlo 

administrativo sobre estes órgãos, exercido pelo Estado. A coletividade territorial terá obviamente de 

operar na medida de uma vontade e poder decisórios próprios.  

Entende-se portanto que os pressupostos da descentralização são os seguintes: 

(CARLOS VEIGA, 2013, p. 70)  

a) A transferência de atribuições ou fins públicos significativos, relativos a assuntos 

e interesses locais, e não uma mera transferência de poderes ou competências; 

b) Uma transferência que funcione a favor da pessoa coletiva pública, reconhecida 

pelo Estado; 

c) Essa pessoa coletiva pública tem de ter uma base territorial; 

d) Órgãos eleitos democraticamente pelos residentes da respetiva comunidade; 

e) Que na execução administrativa os órgãos estejam sujeitos apenas à tutela de 

legalidade; 

f) Que as pessoas coletivas públicas descentralizadas disponham de autonomia 

financeira 

g) Que esses princípios sejam constitucionalmente previstos.  

A descentralização assim não pode ser exposta como uma realidade em que 

simplesmente para além do Estado existam outras entidades coletivas que desempenhem atividade 

administrativa, é necessária que essas pessoas coletivas e seus órgãos tenham atribuições e competências 

previstas em lei, e que lhes sejam garantidos recursos técnicos, humanos e financeiros para que se possa 

consolidar a realização das suas atribuições e competências. (SOUSA, 2009, p. 144)  

Portanto só existe poder local nas situações em que se efetiva a autonomia 

administrativa e a autonomia financeira das autarquias locais, dotadas de atribuições e competências 

suficientemente largas, munidas de meios humanos e técnicos necessários, bem como recursos materiais 
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suficientes para que as entidades as possam prosseguir e exercer, desde que não se observe uma intensa 

fiscalização administrativa e financeira do poder central. (AMARAL, 2016, p. 409)  

2.2 TIPOS DE DESCENTRALIZAÇÃO 

Uma vez exposta a configuração do que se entende por descentralização, demonstra-se 

a classificação doutrinária existente.  

A descentralização pode ser administrativa ou política. Apesar de que o conceito 

originou-se inicialmente numa acepção política, na medida da ideia de uma liberdade que não abrangeria 

um plano somente administrativo, mas iria além alcançando esse plano político. (REBELO, 2007, p. 128) 

Porém tardiamente passou a um plano administrativo, visto que, a administração demonstrou-se eficaz.  

A descentralização administrativa tem como característica essencial a atribuição de 

poderes ou funções de natureza administrativa, com o objetivo de prosseguir as necessidades coletivas 

das populações locais; porém, na descentralização política, atribuem-se poderes ou funções de natureza 

política, visando a efetivação do interesse público ou a decisão de assuntos políticos. Sempre na medida 

da Constituição ou da lei nas duas situações descritas. (MIRANDA, 2010, p. 283) Onde exista 

descentralização política, efetivamente anteriormente já teve descentralização administrativa. 

A descentralização política pode ocorrer de forma completa, como nas situações de 

Federalismo, em que é observada na medida da autonomia concedida aos Estados existentes no Estado 

Federal. Aos Estados Federados é atribuído um certo nível de soberania interna com um poder 

constituinte próprio, podendo se organizar politicamente sem a fiscalização e intervenção por parte do 

poder central ou nesse caso Federal. Como exemplos temos os Estados Unidos da América, o Brasil, a 

Alemanha, o México e a Índia, entre muitos outros.  

Mas, a descentralização acontece em uma escala menor, na medida do fenômeno de 

regionalização, que origina Estados regionais, com autonomia regional ou regionalizados.  

Os Estados que comportam essa forma de descentralização não são Federais, 

continuam sendo unitários. Porém a organização administrativa é caracterizada por regiões dotadas de 

ampla autonomia. Mesmo assim, essas regiões não são simplesmente administrativas, visto terem 

poderes e atribuições que transcendem a simples autonomia existente na descentralização administrativa, 
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tratando-se sim de uma descentralização política. (MIRANDA, 2010, p. 439) É um Estado Unitário 

descentralizado ou regional.  

Tem sido a verdadeira solução proposta para Cabo Verde, visto interessar à sociedade 

essa maior autonomia caracterizada por poderes que ultrapassem os concedidos na medida da 

descentralização meramente autárquica. Porquanto, expõe-se a ideia de em vez de uma regionalização 

poder-se-ia sim consolidar a descentralização administrativa territorial, através da efetivação na prática 

de todas as competências e atribuições garantidas constitucional e legalmente aos Municípios.  

O Estado regional pode ser regional, nos casos em que todo o território se define em 

regiões autônomas; mas, também existe o Estado regional parcial, nas situações em que as regiões 

existentes são partes do território do Estado com características geográficas muito peculiares, ou então 

de âmbito étnico ou histórico. (MIRANDA, 2010, p. 449) Temos os casos de Açores e Madeira em 

Portugal; Alandia na Finlandia; as Ilhas Feroé na Groélândia; a Crimeia na Ucrânia, etc.   

O Estado regional, integral ou parcial, pode ser homogêneo, nos casos em que a 

organização das regiões autônomas seja igual para todos, como acontece em Portugal; como também 

pode ser heterogêneo, quando a organização apresenta diferenças, e possa existir regiões com estatuto 

especial e regiões com estatuto comum, como são os casos da Itália e da Espanha. (MIRANDA, 2010, p. 

553)  

O nível de descentralização política é diverso, as regiões podem ser algo mais do que 

meras circunscrições administrativas, como também podem ser regiões muito similares a Estados 

membros de uma Federação. Normalmente o poder central é que outorga os estatutos às regiões, mas 

existem casos em que elas participam, na medida da previsão legal, na elaboração dos próprios. 

(AMARAL, 2016, p. 562)  

2.3 ANÁLISE DA ESTRUTURA LEGAL CABO-VERDIANA 

2.3.1 Constituição da República Cabo-Verdiana 

A Constituição da República de Cabo Verde, no seu texto legal, estabelece uma 

organização administrativa territorialmente descentralizada, através da concessão aos Municípios de uma 

série de atribuições e competências que lhes permitem efetivar a prestação de serviços aos residentes da 

circunscrição territorial administrativa, isso é um fato que se consegue observar só na Constituição.  
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Porém apesar desta longa previsão constitucional, o que se observa na prática é que os 

órgãos locais não cumprem o total destas atribuições e competências previstas. (CARLOS VEIGA, 2013, 

p. 112) Nas palavras de Carlos Veiga, os Municípios têm um desempenho deficitário na prestação de 

serviços às populações, e falham na garantia da democracia local e participação cívica dos residentes 

locais.  

A população simplesmente já não entende o valor do poder local, a cultura que 

anteriormente fora de um poder local que enfrenta o poder central foi-se perdendo com o tempo. Por 

mais que os governos criem novos Municípios, estes acabam por ser fontes de poder procuradas ou pelos 

partidos da oposição, ou pelos partidos do poder governamental, ficando assim como meras ramificações 

das bancadas partes das dinâmicas oposição/governo. Uma dinâmica que nos demonstra um 

entendimento cada vez mais centralizado do que se entende por poder local. A cultura vem mudando, a 

autarquia local já não é uma extensão do povo local representado, mas sim uma extensão dos partidos 

que participam da administração central na capital do país.  

Na continuidade do que Carlos Veiga analisa, o poder local não desrespeita a 

Constituição, ou seja, não é o poder local que simplesmente ignora as competências e as atribuições 

previstas na Constituição. Na medida desta nova mentalidade centralizada que se criou relativamente ao 

poder Municipal, simplesmente deixou-se de investir na especialização técnica e institucional dos órgãos 

municipais. Os Municípios não têm um investimento condigno nem recursos necessários para realizar o 

que a Constituição propõe.  

Segundo o Professor Freitas do Amaral, uma das principais vantagens da 

descentralização seria a participação do cidadão na construção de decisões sobre assuntos dos seus 

interesses. (AMARAL, 2016, p. 725) Neste mesmo sentido, o Professor Gustavo Henrique de Oliveira, 

nos apresenta a relação existente entre participação e descentralização, em que esta constrói uma estrutura 

propícia dotada de veículos que possibilitam aquela se desenvolver e ser efetiva. É nesta constante que 

se nos apresenta como elo a negociação, o instrumento que o residente local e a administração utilizarão 

para elaborarem soluções conjuntas e consertadas. (OLIVEIRA, 2005, p. 188)  

Kelsen também constrói uma relação entre a descentralização e a democracia. 

(KELSEN, 1945, p. 57) Afirmando que a descentralização apresenta melhores condições para a evolução 

de uma base democrática, visto que a decisão da administração central representa a população geral, 
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porém dentro dessa generalidade os residentes compartilham interesses próprios e diferenciados da 

população considerada na generalidade. A única forma de conseguir contemplar essa realidade é através 

da análise de um centro decisor inserido nessa localidade e cientes desses interesses únicos e próprios.  

Portanto são dois elementos essenciais que a descentralização nos apresenta como 

vantagens. Dois elementos incorporados no ordenamento jurídico-administrativo Cabo-verdiano, tanto 

na Constituição como na legislação ordinária.  

A Constituição da República de Cabo Verde no seu artigo 2º (CABO-VERDE, 1992) 

que tem como epígrafe Estado de Direito Democrático, estabelece uma relação entre a democracia, a 

autonomia do poder local e a descentralização democrática da Administração Pública:  

Artigo 2º  

(Estado de Direito Democrático) 

1.A República de Cabo Verde organiza-se em Estado de direito democrático assente nos 

princípios da soberania popular, no pluralismo de expressão e de organização política 

democrática e no respeito pelos direitos e liberdades fundamentais. 

2.A República de Cabo Verde reconhece e respeita, na organização do poder político, a natureza 

unitária do Estado, a forma republicana de governo, a democracia pluralista, a separação e a 

interdependência dos poderes, a separação entre as Igrejas e o Estado, a independência dos 

Tribunais, a existência e a autonomia do poder local e a descentralização democrática da 

Administração Pública.  

A previsão constitucional contempla os elementos referidos. Tanto a participação, 

como o elemento democrático, na medida em que a Constituição Cabo-verdiana se assenta no 

reconhecimento da descentralização e da soberania popular como elementos que consolidam o Estado de 

Direito Democrático. Para que os representados localmente fruto da descentralização possam exercer a 

sua soberania popular reconhecido pela Constituição, e assim usufruir do instrumento da negociação para 

alcançar melhores soluções que satisfaçam as suas necessidades.  

A Lei n.º 134/IV/95, de 03 de Julho de 1995, (CABO-VERDE, 1995) o Estatuto dos 

Municípios concretiza essa previsão geral assumida pela Constituição, apresentando nos seus artigos 12º 

e 14, a necessidade de participação dos particulares: 

Artigo 14º  

(Participação dos particulares)  
Os órgãos municipais devem assegurar a participação dos particulares na formação das 
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decisões que lhes disserem respeito, nos termos da Lei.  

Artigo 12º  

(Iniciativa Popular) 
Qualquer cidadão recenseado tem o direito de iniciativa popular em matéria de interesse 

municipal nos termos que forem regulamentados. 

 

Existe um manancial legal técnico que propicia esses desenvolvimentos, porém na 

prática não se tem observado tal, porque os cidadãos não entendem a força da participação comunitária. 

A evolução histórica local que se descreveu anteriormente neste trabalho, foi forçosamente ignorada, e 

hoje em dia o povo desconhece essa importância do poder local, dirigindo-se sempre ao Governo, 

tornando-se dependentes das ações governamentais.  

Tudo consequências, movimentos da administração central que visaram usurpar a 

efetividade do poder local, não em um plano legal e Constitucional, mas em um plano técnico e 

institucional. E não existindo essa presença local tecnicamente evoluída e institucionalmente suficiente 

que consegue prosseguir os interesses dos residentes locais, estes acabam por procurar a administração 

central.  

Nesta constante, falham as duas premissas e vantagens expostas da descentralização, a 

evolução da base democrática e a participação dos cidadãos. Os cidadãos das circunscrições 

administrativas não têm ao seu dispôr uma entidade administrativa com quem possam estabelecer uma 

negociação razoável e assim encontrar as melhores soluções para assuntos que são dos seus interesses. 

São obrigados a recorrer às funções administrativas prestadas pelo Estado Administração, porém este 

situa-se longe da realidade desses residentes, encontra-se distante.  

A democracia do país fica em causa, Cabo Verde é dos países da Lusofonia aonde a 

Democracia foi considerada mais estável. (NOTÍCIAS, 2018) Porém como avaliar esse índice 

Democrático se não se faz uma análise profunda do funcionamento das instituições? Não se pode falar 

em níveis altos e gigantes de democracia se a administração central não estabelece estruturas para que os 

outros polos de poder se desenvolvam através da participação popular e se tornem autossuficientes em 

um plano administrativo. Desta forma, contribuindo para um país que efetiva melhor o princípio do 

interesse público.  

Meras consequências de ações ou falta de ações da administração central, 
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principalmente no que toca ao plano econômico-financeiro.  

 

2.3.2 Lei das Finanças locais 

Ao Município em Cabo-verde é atribuído uma autonomia patrimonial e financeira, a 

possibilidade de por si só desenvolver meios de gestão patrimonial e financeira que sejam lucrativos e 

revertam em ganhos significativos para a autarquia, munindo-lhes assim de um orçamento condigno de 

uma entidade local. Porém devido aos fracos recursos existentes não se tem conseguido providenciar a 

contratação de pessoas altamente especializadas que possam elaborar planos de investimento efetivos, 

além disso não tem a referida base institucional que consiga garantir a execução dos possíveis planos que 

poderiam ser definidos. Nesta medida ocorre um processo cíclico, dificuldades orçamentais porque o 

orçamento existente não permite um investimento necessário que possibilite o desenvolvimento nestas 

duas áreas, ficando assim com essas intempéries nos planos técnico humano e institucional. 

A própria Lei de Finanças Locais Lei Nº 79/VI/2005 De 5 de Setembro de 2005, 

(CABO-VERDE, 2005) deixa claro essa autonomia, prevendo o seguinte:  

 Artigo 2º  

(Autonomia patrimonial e financeira)  
1 . Os Municípios têm finanças e património próprios, cuja gestão compete aos respectivos 

órgãos autárquicos no âmbito da autonomia administrativa, financeira e patrimonial.  
2 . O regime da autonomia financeira e patrimonial das Autarquias Locais assenta, 

designadamente, no exercício autónomo, nos termos da lei, dos poderes de:  

a) Elaborar, aprovar, alterar e executar os respectivos plano de actividades e orçamento próprios;  

b) Elaborar e aprovar os respectivos balanços e contas de gerência;  

c) Lançar, liquidar e cobrar as respectivas receitas próprias e arrecadar as demais receitas, que 

por lei, para eles devam reverter;  

d) Recorrer ao crédito, nos termos da lei;  

e) Ordenar, processar e liquidar as suas despesas próprias orçamentadas;  

f) Realizar investimentos públicos municipais;  

g) Ter, gerir e dispor de património próprio.  

3 . São nulas as deliberações de qualquer órgão das Autarquias Locais que criem impostos ou 

determinem o lançamento de taxas, derramas ou mais valias não previstas na lei.  

4 . São também nulas as deliberações de qualquer órgão das Autarquias Locais que determinem 

ou autorizem a realização de despesas não permitidas por lei.     
Previsões legais, que simplesmente não são cumpridas de forma efetiva. 
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Porém a própria Lei oferece-nos soluções para o problema. Prevendo a possibilidade 

de o Estado cooperar com o Município a um nível técnico e financeiro a fim de este conseguir realizar 

as suas atribuições e efetivar a sua competência: 

Artigo 15º  

(Cooperação técnica e financeira)  
1. O Governo e os Municípios poderão, mediante acordos específicos e dentro dos limites e 

condições estabelecidos no presente artigo, cooperar técnica e financeiramente na realização 
das respectivas atribuições, designadamente: 

a) Na modernização administrativa dos Municípios;  

c) Na execução descentralizada do Programa Plurianual de Investimentos Públicos; 

4. Poderão ser excepcionalmente inscritas no Orçamento do Estado verbas para o 

financiamento de projectos dos Municípios de grande relevância para o desenvolvimento 
regional ou local quando se verifique a sua urgência e a manifesta e comprovada 

incapacidade financeira dos Municípios interessados em os realizar. 
7. A cooperação técnica e financeira deve ser formalizada através de instrumentos contratuais 
entre o Estado e os Municípios, obrigatoriamente publicados no Boletim Oficial. 

 

Um exemplo destes instrumentos de cooperação vem a ser os contratos programa, 

contratos celebrados entre o Governo e o os Municípios visando a execução descentralizada de o que se 

chama programa plurianual de investimentos públicos do Governo, nos termos do artigo 4º (CABO-

VERDE, 2005) da lei em questão: 

(Contratos-programa)  

1. O Governo poderá celebrar com os Municípios contratos-programa, designadamente para a 

execução descentralizada do Programa Plurianual de Investimentos Públicos. 

2. O Governo regulamentará as condições e critérios para a celebração dos contratos-programa.  

Porém na medida do relatório apresentado por Carlos Veiga, não existe uma legislação 

específica que determine as condições em que esses contratos serão celebrados, ou em que situações 

deverão ser celebrados. (CARLOS VEIGA, 2013, p. 248) Ou seja, está-se perante uma questão de 

descaso legal, meras previsões sem a execução necessária.  

Em Cabo-Verde segue-se o modelo Português, e esses contratos programas foram 

exatamente inspirados na legislação ordinária Portuguesa, que também prevê o mesmo instrumento. 

Porém o que Portugal fez, foi estabelecer uma norma que determine a construção e execução desses 

contratos excepcionais, introduzindo diversos procedimentos que visam racionalizar e tornar mais 
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objectivo e transparente o processo de acompanhamento e apreciação dos contratos-programa. 

(PORTUGAL, 2008, p. 4)  

Isso em Cabo Verde simplesmente inexiste. 

Os Municípios de Cabo-verde têm grande parte da sua receita advinda do que se chama 

o Fundo de Financiamento Municipal. O Governo tem declarado que esta transferência prevista em Lei 

já é um grande apoio financeiro, como se se tratasse de um encargo do Governo. Mas, claramente está 

errada esta ideia, visto que, os Municípios participam na formação de receitas geradas pela cobrança de 

impostos diretos e indiretos do Estado. Assim entende-se que nada mais é do que uma obrigação do 

Estado transferir esse montante ao Município, um direito adquirido do Município, não se tratando 

portanto de um acordo excepcional como seriam os contratos programa. Pode-se observar no disposto 

no artigo 10º: (CABO-VERDE, 2005)  
Artigo 10º  

(Fundo de Financiamento dos Municípios) 
1 . Os Municípios participam, por direito próprio, nas receitas provenientes dos impostos 

directos e indirectos do Estado, nomeadamente o Imposto Único sobre os Rendimentos (IUR), 

o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), o Imposto sobre Consumos Especiais (ICE), o 

Imposto de Selo e os Direitos Aduaneiros. 

2 . Para efeitos do disposto no número 1, é criado o Fundo de Financiamento dos Municípios 

(FFM).  

3 . O FFM é anualmente dotado no Orçamento de Estado pela transferência não consignada de 
10% do valor dos impostos directos e indirectos efectivamente cobrados no penúltimo ano 

anterior àquele a que o Orçamento se refere, excluindo os impostos consignados por lei, bem 

como as derramas e outros impostos municipais eventualmente cobrados pela 

administração fiscal do Estado.  
 

 

Porém esse valor transferido é irrisório, uns meros 10%. A Associação Nacional dos 

Municípios Cabo-verdianos discorda desse valor, que não tem sido minimamente suficiente. O Governo 

apresentou a possibilidade de aumentar para 17% na feitura da nova lei das finanças locais, o que continua 

pouco para as aspirações autárquicas, mas já seria um incremento mais justo. (CABO-VERDE, 2016, p. 

5)  

Esta má distribuição de recursos entre as entidades administrativas existentes no 

território nacional é completamente inconstitucional. O artigo 93º da Constituição da República Cabo-
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verdiana (CABO-VERDE, 1992) ao discorrer sobre o sistema fiscal expõe que a justa repartição dos 

rendimentos de riqueza: 

Artigo 93º 

(Sistema fiscal) 

1.O sistema fiscal é estruturado com vista a satisfazer as necessidades financeiras do 
Estado e demais entidades públicas, realizar os objectivos da política económica e 

social do Estado e garantir uma justa repartição dos rendimentos e da riqueza. 

 

E de uma forma mais especial especificando no artigo 229 (CABO-VERDE, 1992), 

que se deve ter em vista a justa repartição dos recursos entre o Estado e os Municípios: 

Artigo 229º 

(Património e finanças das autarquias) 

2.A lei define o património das autarquias locais e estabelece o regime das finanças locais, tendo 

em vista a justa repartição de recursos públicos entre o Estado e as autarquias, bem como os 

demais princípios referidos neste título. 

 

Essa demanda não tem sido minimamente observada.  

Porém essa porcentagem reduzida não é o maior dos problemas relativos às 

transferências de recursos para o Município. A verdadeira dificuldade é a falta de critério que o Estado 

tem adotado na distribuição desses 10% previstos em Lei. É demonstrado que o Estado faz uma 

distribuição injusta dos recursos existentes entre os Municípios, que são tratados de forma 

completamente desigual, porém sem a apresentação mínima de fundamentos plausíveis das razões que 

levam a essa constante discrepância na hora de dividir esses poucos 10% pelos vários Municípios.  

Segundo o estudo realizado por Carlos Veiga, só existem dados discriminados destas 

transferências de recursos para o Município datadas de 2009, (CARLOS VEIGA, 2013, p. 248) em que 

as disparidades são enormes, o Município da Capital Praia, onde reside a administração central e o corpo 

político do país, é o mais contemplado. Poder-se-ia concluir que o critério fosse a densidade populacional, 

uma vez que é o Município mais populoso, porém em segundo lugar vem um dos Municípios menos 

populosos, que é o Município de São Filipe. Esta falta de linearidade na seleção da transferência 

financeira mais avultada continuou até que se deixaram de produzir dados. 
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O poder central controla indiretamente todas as atividades administrativas do país. 

Encontrou formas de contornar o estipulado a nível Constitucional e legalmente, para ter um controle, 

que apesar de na prática não ultrapassar o poder de tutela que simplesmente fiscaliza a legalidade dos 

atos administrativos das autarquias, deixa um poder local completamente dependente do Estado.  

Outra questão preocupante é o atraso na transferência destas receitas, o Estado atrasa-

se constantemente. Não sendo responsabilizado de qualquer maneira perante esse atraso. A solução que 

se apresentou foram os juros mora na medida do decorrer do prazo deste não pagamento. (CABO-

VERDE, 2016, p. 4) São várias formas que o Estado tem adotado para minar a descentralização e a sua 

consolidação, não existindo porém qualquer critério que fundamente essas práticas, talvez  as diferentes 

administrações centrais existentes até hoje no país simplesmente não acreditam na descentralização e 

independência do poder local.  

Os Municípios, além das fontes referidas, têm outras fontes de receitas, como os 

recursos advindos dos impostos municipais, que devem ser cobrados pelo próprio poder local. É esta a 

disposição geral na lei, porém existe a possibilidade da administração municipal delegar a sua 

competência de cobrança na administração central, na medida do artigo 18 da Lei de Finanças Locais: 

(CABO-VERDE, 2005) 

 Artigo 18º 

(Liquidação e cobrança dos impostos municipais)  
1. A liquidação e cobrança dos impostos municipais incumbe aos serviços municipais, salvo 

o disposto no presente artigo. 

2. A Câmara Municipal pode, por acordo com o Estado, delegar nos serviços fiscais da 

administração central a liquidação e cobrança dos respectivos impostos municipais, 

mediante uma comissão que não poderá exceder 5% dos montantes liquidados ou cobrados, 
respectivamente. 

3. Nos casos referidos no número anterior, a receita dos impostos municipais cobrados é 
transferida para os respectivos municípios até ao fim do mês seguinte ao da cobrança, 

deduzida da comissão. 

 

Em 1998 celebrou-se um acordo estabelecendo que os Municípios ficariam a cobrar os 

seus próprios impostos municipais. Inicialmente um procedimento positivo, visto que, não deixariam de 

ser tão dependentes das transferências financeiras estaduais, podendo assim liquidar os seus próprios 
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impostos, o que reduziria atrasos aquando da elaboração do orçamento da localidade, como evitaria os 

conflitos eternos existentes com a administração local. (MUNDIAL, 2013, p. 14)  

Contudo, deparou-se com a falta de capacitação técnica dos funcionários municipais 

para proceder a essa cobrança e liquidação. E os municípios não tendo capacidade financeira para 

atualizar o seu corpo técnico financeiro não conseguiram atrair gente especializada na área, ficando assim 

sem qualidade no trabalho desenvolvido.  

Nesta medida, os municípios tiveram de recorrer à disposição excepcional legal 

existente que lhes permitem contornar este problema, delegar essa competência de liquidação e cobrança 

nos serviços da administração central do Estado, mediante uma comissão de 5%. A maioria das autarquias 

na constante da dificuldade técnica e financeira enraizada na realidade local Cabo-verdiana tem adotado 

essa prática, essa válvula de escape. (CABO-VERDE, 2005)  

Em municípios maiores, como Mindelo e Praia, conseguiu-se estabelecer uma 

rentabilização fiscal razoável, muito devido à sua dimensão alargada e à possibilidade de atrair técnicos 

fiscais, por serem polos urbanos mais desenvolvidos. Não obstante, a maioria dos municípios Cabo-

verdianos têm uma dimensão bem mais reduzida que aqueles.  

O problema subsiste, visto que, a arrecadação dos impostos municipais representa 

somente 10% do orçamento do município.  

Vive-se no país um ciclo vicioso de dependência entre as entidades administrativas 

locais e a administração central. Ausência de recursos financeiros municipais, que não permite a 

contratação de técnicos, que por sua vez não possibilita um planejamento financeiro, econômico e fiscal 

condigno de um poder local, que tem como consequência a necessidade da intervenção constante da 

administração central. Uma dependência baseada na necessidade.  

Esta análise da descentralização fiscal de Cabo Verde, transmite informações não só 

das dificuldades financeiras dos Municípios, como também da realidade das relações entre Governo e 

Autarquia. Para que exista uma descentralização administrativa coerente e sólida, é necessário que as 

entidades fruto desta descentralização tenham recursos para proceder ao desempenho das atividades 

administrativas previstas. 
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A legislação é bem elaborada, teoricamente transmite ao Município uma série de 

formas para obter recursos que afetem substancialmente as suas despesas locais. Existe o Fundo de 

Financiamento Municipal que deve ser obrigatoriamente transferido pelo Estado aos Municípios, há 

também os contratos-programa que devem ser utilizados nas situações de necessidade no âmbito da 

relação entre Governo e Autarquias, e ainda está previsto a possibilidade de cobrança de impostos 

Municipais por parte das autoridades fiscais locais.  

As possibilidades legais indicam a ideia de que efetivamente o sistema de 

descentralização é estabelecido em cima de um plano legal fiscal bem elaborado. Porém na prática esse 

plano fiscal não se tem demonstrado efetivo na sua aplicação, não tem sido bem executada. 

 Assim levantam-se problemas, será que esta estrutura fiscal retirada da realidade 

Portuguesa é adaptada para a realidade de Cabo Verde, ou é a relação entre a administração local e a 

administração central que efetivamente cria impasses e dificuldades na sua aplicação? 

São dois problemas a considerar. Essa legislação financeira é elaborada para 

circunscrições territoriais que tenham um determinado nível de desenvolvimento socio-institucional e 

que tenham uma estrutura de produção considerável. Ou seja, realidades muito aquém do que se observa 

na maioria dos Municípios Cabo-verdianos, em que simplesmente as médias e pequenas empresas não 

conseguem se efetivar no mercado devido à ausência de uma procura necessária. Principalmente no que 

toca à previsão da possibilidade de cobrança de impostos municipais por parte do próprio Município, 

muitas vezes aquela que seria a base de fonte fiscal é muito reduzida para realmente apresentar um 

incremento significativo no orçamento local. Lacuna que deveria ser colmatada com uma transferência 

monetária maior do Fundo de Financiamento Municipal para estes Municípios incapacitados, o que aliás 

está previsto na medida do que se chama o Fundo de Solidariedade Municipal, valor monetário que será 

dividido assim “90% para os Municípios que tenham uma proporção de população de pobres distantes 

da linha de pobreza superior ou igual à média nacional, à luz dos critérios estabelecidos pelo Instituto 

Nacional de Estatística”. (CABO-VERDE, 2005) 

Porém esse dado realça o outro problema, a relação existente entre administração 

central e a administração local. Esse valor que deveria ser discriminado em razões das insuficiências 

financeiras municipais, simplesmente é atribuída mediante critérios políticos, dependentemente da cor 
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política partidária presente no Município, assim essa transferência é feita mediante critérios além do que 

está definido legalmente.  

Além de todas as dificuldades existentes na transferência do Fundo de Financiamento 

Municipal, que já foram descritas e que dificultam essa transferência.  

Todas essas dificuldades criadas pela administração central demonstram o interesse 

dela em ter o controle sobre o que acontece na administração local. Observa-se na prática uma tentativa 

de transformar uma administração originalmente descentralizada em algo uniforme que siga nos 

interesses do que se decide no Governo, e que não crie quaisquer problemas na execução central 

administrativa.  

Em quase 30 anos, Cabo-Verde observou três mudanças de Governo, durante a década 

de 90 o MPD (Movimento Para a Democracia), constituiu a administração central. De 2000 a 2016 o 

PAICV (Partido Africano da Independência de Cabo Verde), assumiu o controle. E agora em 2016 o MPD 

retornou a essa. E durante todas essas administrações as práticas foram idênticas.  

Tem sido constante esse descumprimento legal, que não permite que os Municípios 

tenham uma independência financeira, ficando totalmente dependentes dos repasses financeiros 

Estaduais. Isso tem muito a ver com decisões de cariz político-partidário. Situação que não permite um 

desenvolvimento das finanças municipais, e consequentemente nem da estrutura municipal na 

circunscrição territorial, principalmente daqueles municípios menos privilegiados, que acabam por 

constituir a derradeira maioria.  

Não ocorrendo esse desenvolvimento estrutural, as instituições municipais não se 

desenvolvem, assim como não se desenvolve a capacidade de agir e desempenhar as atividades 

administrativas, ficando obviamente em necessidade a população local desses municípios, que não têm 

acesso a um serviço local condigno. Nesta medida a população tem procurado os serviços oferecidos pela 

administração central.  

São práticas que vão em total desrespeito com o que se preconiza com as normas 

Constitucionais. A Constituição estabelece como norma essencial a descentralização democrática e a 

autonomia do poder local, inclusive opondo à regra um limite de revisão nos termos do artigo 285. 

(CABO-VERDE, 1992)  
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Visto que, para que exista autonomia local é imprescindível a liberdade financeira, que 

por via das práticas do Governo não se tem observado. Não basta atribuirmos funções, tem-se de atribuir 

meios para que se possa prosseguir essas funções. (DELGADO, 2013, p. 52)  

Na medida das palavras de Casalta Nabais, a autarquia pode sim usufruir da 

transferência das receitas Estaduais, mas a partir do momento que observa uma dependência destes 

recurso, deixa-se de ter um poder local que se estabelece autônomo, podem alcançar a sua suficiência 

financeira à custa de transferências estaduais, mormente através da participação em receitas estaduais, 

conquanto que tais transferências obedeçam a critérios objectivos, estritamente definidos na lei e desde 

que não implique qualquer tipo de vinculação ou dependência face à administração estadual. 

(NABAIS, 2007, p. 133)  

Não basta só que existam recursos, estes têm de ser completamente proporcionais às 

atribuições existentes tanto na lei como na Constituição, para que se possa satisfazer as necessidades das 

populações locais de forma efetiva. (CHIMINHI, 2016, p. 65)  

2.4 TUTELA ADMINISTRATIVA 

Entende-se importante analisar o que a tutela administrativa representa para a estrutura 

administrativa Cabo-verdiana. 

A tutela administrativa é o conjunto de poderes de gestão que uma pessoa coletiva tem 

sobre outras coletividades. Portanto, para existir esta relação tutelar administrativa é necessário a 

existência de duas pessoas coletivas, a tutelar e a tutelada, em que uma delas tenha de ser 

obrigatoriamente pública. (AMARAL, 2016, p. 729)  

Esses poderes, que também são chamados de poderes de intervenção, visando interferir 

na gestão da outra pessoa coletiva a fim de assegurar a legalidade ou o mérito da sua atuação. 

A Constituição da República Cabo-verdiana previu este instrumento no artigo 188, 

(CABO-VERDE, 1992), deixando claro que o Governo pode: exercer, nos termos da Constituição e da lei, a 

tutela administrativa sobre as autarquias incluídas no âmbito da área territorial da sua jurisdição. 
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Apesar de a Constituição prever a utilização da tutela, delimita que o Governo só pode 

aplicar os seus poderes de intervenção para verificar a legalidade dos atos da entidade tutelada, nos 

termos do artigo 232, nº 1, da Constituição Cabo-verdiana, (CABO-VERDE, 1992), expondo que: 

a tutela administrativa sobre as autarquias locais consiste na verificação do cumprimento da lei 

pelos órgãos autárquicos e é exercida nos casos e nos termos da lei. 

 

Portanto a Constituição não agraciou a possibilidade do controlo do mérito dos atos 

das autarquias locais. Afirma-se que o controlo é meramente de legalidade, um nível de controlo que 

realmente constitui uma garantia essencial da autonomia local. (DUARTE, 2014, p. 89)  

O ordenamento jurídico-administrativo concebeu dois tipos de tutela possíveis, a 

integrativa e a inspetiva. A tutela integrativa, consiste no poder de aprovar ou autorizar os atos da 

entidade tutelada, podendo ser a priori e a posteriori. A tutela a priori prende-se com a prática de autorizar 

que determinados atos sejam praticados pela pessoa tutelada. A tutela a posteriori, aplica-se na medida 

do ato que já praticado que será aprovada pela entidade tutelar. (CHIMINHI, 2016, p. 95)  

A tutela inspetiva, observa se os atos praticados pelas entidades locais estão em 

conformidade com as previsões legais do ordenamento jurídico nacional, considerado o principal meio 

de intervenção do órgão central na administração autónoma. (CHIMINHI, 2016, p. 98)  

A tutela administrativa, na medida do controlo legal, será o único limite à 

descentralização aceitável constitucionalmente, assim tudo o que fuja destes pressupostos do que seja 

uma fiscalização à legalidade da atividade administrativa exercida pelas pessoas coletivas frutos da 

descentralização será considerado inconstitucional.  

2.5 A VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS 

2.5.1 Razoabilidade 

O que tem acontecido no país é um completo desrespeito pelo princípio da legalidade 

na medida da não observação das máximas da razoabilidade e proporcionalidade, que estão previstas na 

medida da atribuição de garantias aos cidadãos no mesmo artigo 2º da Constituição da República Cabo-

verdiana, garantias essas que deverão ser observadas segundo o cumprimento das normas constitucionais 

e ordinárias por parte da administração. 
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A constituição prevê um vasto leque de valores no seu Título I, deixando claro no seu 

artigo 3º, a subordinação do Estado à Constituição ao princípio de legalidade. 

Artigo 3º 

(Soberania e constitucionalidade) 

1.A soberania pertence ao povo, que a exerce pelas formas e nos termos previstos na 

Constituição. 

2.O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade democrática, devendo 

respeitar e fazer respeitar as leis. 

3.As leis e os demais actos do Estado, do poder local e dos entes públicos em geral só serão 

válidos se forem conformes com a Constituição. 

 

O procedimento administrativo prevê a possibilidade da utilização da 

discricionariedade por parte do Estado Administração no momento da tomada de decisões 

administrativas, porém não justifica a prática desses atos descritos na medida das práticas 

administrativas, nem surge como uma excepção a esse limite legal e constitucional. Como o autor José 

Sérgio da Silva Cristóvam afirma : deve-se partir, entretanto, da premissa de que a norma jurídica sempre impõe à 

Administração o melhor comportamento, em atenção ao interesse público. (CRISTOVÁM, 2016, p. 72)  

Portanto a possibilidade de utilização da discricionariedade na aplicação da norma ao 

caso concreto não atribui ao Estado Administração o fundamento para os atos que tem praticado, ou 

deixado de praticar. Visto que, a discricionariedade não é uma excepção ao princípio de legalidade 

implícita na previsão e estatuição normativas, é sim uma verdadeira consolidação do que seja a 

legalidade, nos termos do autor José Sérgio Cristóvam, a liberdade atribuída pela discricionariedade ao 

agente administrativo é para efetivamente realizar a finalidade legal da aplicação da norma ao caso 

concreto. (CRISTOVÁM, 2016, p. 72)  

Porém qualquer ato efetivado pela administração no exercício da descrição, terá de o 

fazer com base na máxima de razoabilidade, nas palavras do Professor Doutor Celso António Bandeira 

de Mello: que a Administração, ao atuar no exercício de discrição, tera de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista 

racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da 

competência exercida. (MELLO, 2013, p. 109)  
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O Professor em vista entende a razoabilidade como um verdadeiro princípio da 

administração pública, que se relaciona intimamente com os princípios da finalidade e da legalidade. 

(MELLO, 2013, p. 112) Porém o autor José Sérgio da Silva Cristóvam, tem uma visão bastante singular 

do tema, afirmando não se tratar de um princípio pré estabelecido, mas sim de uma verdadeira máxima, 

ou cânone de interpretação. Como o Professor José Cristóvam nos deixa claro na sua interpretação da 

teoria do jurista alemão Alexy, os princípios são verdadeiras espécies normativas contrapostas às regras 

jurídicas, que procuram a prossecução de determinado direito na medida das circunstâncias reais e 

jurídicas presentes no momento da interpretação do caso concreto. (CRISTOVÁM, 2016, p. 226)  

Concorda-se, visto que, os princípios apesar de serem também normas que permitem a 

sua utilização visando a interpretação do caso concreto segundo a principiologia do ordenamento 

jurídico, não se confunde com o modelo das máximas de interpretação. Na medida em que os princípios 

entram em colisão, e só se poderá aplicá-los depois do seu sopesamento com outros princípios também 

aplicáveis a determinada situação, (CRISTOVÁM, 2016, p. 226) nas palavras do Professor José Sérgio 

da Silva Cristóvam. Ou como afirma o autor José dos Santos Carvalho Filho, dotados que são de 

determinado valor ou razão, o conflito entre eles admite a adoção do critério da ponderação de valores 

(ou ponderação de interesses), vale dizer, deverá o intérprete averiguar a qual deles, na hipótese sub 

examine, será atribuído grau de preponderância, (FILHO, 2014, p. 19) apesar de adotar esta mesma 

visão inspirada em Alexy, contrapondo, assim, os princípios às regras continua tratando da razoabilidade 

terminologicamente como princípio.  

Assim a razoabilidade não poderá se opor ou entrar em conflito com qualquer outro 

verdadeiro princípio, visto se tratar de um elemento que se aplica na procura da aplicação e interpretação 

de outros princípios e mesmo de regras visando a sua conjugação com o ordenamento jurídico, não se 

opõem assim a nenhum deles. 

Portanto, o Estado Cabo-Verdiano atua fora do campo da legalidade, visto não cumprir 

as normas constitucionais nas suas ações administrativas que impedem a autonomia financeira do país, 

e consequentemente a autonomia administrativa do poder local. O possível fundamento da utilização da 

discricionariedade na prática dos seus atos no caso concreto também não tem nenhuma realização, visto 

violarem os limites da razoabilidade, agindo de forma insensata e desarrazoada.  
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Contudo estes atos devem ter como consequência a decretação da sua ilegalidade, visto 

não se relacionarem com o que a lei e a Constituição preveem, simplesmente assim, como dito nas 

palavras de Carvalho Filho quando se pretender imputar à conduta administrativa a condição de ofensiva 

ao princípio da razoabilidade, terá que estar presente a ideia de que a ação é efetiva e indiscutivelmente 

ilegal. (FILHO, 2014, p. 42)  

O autor José Sérgio da Silva Cristóvam reforça esta ideia, quando afirma que a 

razoabilidade se trata de uma máxima que estabelece uma orientação interpretativa, permitindo assim a 

aferição da legalidade substancial dos atos administrativos e legislativos, e visando alcançar a 

conformidade teleológica entre o ato praticado e o mandamento normativo. (CRISTOVÁM, 2016, p. 

236)  

Esta conformidade teleológica entre os atos praticados pelo Estado Cabo-verdiano e o 

ordenamento normativo é precisamente o que inexiste na experiência legal e na estrutura jurídico-

administrativa de Cabo Verde.  

2.5.2 Proporcionalidade 

Ocorre uma violação da máxima da proporcionalidade. Embora seja um conceito muito 

semelhante à aplicação conceitual da razoabilidade, o Professor Doutor José Sérgio Da Silva Cristóvam 

encontra diferenças na sua estrutura e aplicação, visto que, esta exige que os atos do Estado sejam 

adequadas aos fins previstos pelo ordenamento, a proporcionalidade compreende três níveis 

independentes na análise da legitimidade das leis ou atos do Poder Público, a adequação, a necessidade 

e a ponderação. (CRISTOVÁM, 2016, p. 229) Demonstrando nesta realidade, serem  diferentes. 

Igualmente à razoabilidade, na linha do Professor Doutor José Sérgio Da Silva 

Cristóvam a proporcionalidade também se trata de uma máxima de interpretação, e não um princípio, 

contudo vários autores discordam.  

Porquanto inicialmente vislumbra-se alguma dificuldade em confirmar os pressupostos 

da desproporcionalidade na ação do ato do Estado Cabo-verdiano, aquando da prática daqueles atos 

certamente desarrazoados. O  Professor Doutor Celso Bandeira de Mello afirma que este princípio 

enuncia a ideia de que as competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão 

e intensidade correspondentes ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de 

interesse publico a que estão atreladas. (MELLO, 2013, p. 110) 
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Por fim, quando o Estado restringe indiretamente a autonomia financeira dos 

Municípios e consequentemente a autonomia administrativa do poder local, leva que as populações 

residentes da circunscrição territorial não tenham acesso a serviços locais de qualidade, interferindo 

assim no seu bem-estar. Nesta medida, resta às populações recorrerem aos serviços da administração 

central que são geridos pela estrutura que se encontra maioritariamente na capital do país, situação 

inadequada ao interesse público das populações locais, sem um acesso razoável à saúde, à educação, etc. 

Serviços aliás previstos nas atribuições Municipais, que porém não são efetivadas condignamente. 

 Nas palavras de Celso Bandeira de Mello: 

Percebe-se, então, que as medidas desproporcionais ao resultado legitimamente alvejável são, 

desde logo, condutas ilógicas, incongruentes. Ressentindo-se deste defeito, além de 

demonstrarem menoscabo pela situação jurídica do administrado, traindo a persistência da velha 

concepção de uma relação soberano--súdito (ao invés de Estado-cidadão), exibem, ao mesmo 

tempo, sua inadequação ao escopo legal. (MELLO, 2013, p. 113)  

 

Nos termos do que o Professor José Sérgio da Silva Cristóvam expõe, a 

desproporcionalidade dos atos administrativos tem como consequências a revisão judicial das 

ilegalidades materiais e até do mérito administrativo. Visto que, as arbitrariedades e os desmandos do 

Poder Público, são perfeitamente invalidáveis pela aplicação da máxima da proporcionalidade. 

(CRISTOVÁM, 2016, p. 246)  

Portanto o Estado Cabo-verdiano deve ser responsabilizado pelos seus atos 

desproporcionais.  

2.5.3 Princípio da Supremacia do Interesse Público 

Os atos praticados pelo Estado violam o princípio da supremacia do interesse público. 

A primeira reflexão que se pode fazer é que o Poder Público central ao tomar decisões está 

automaticamente a prosseguir o interesse público nacional de forma efetiva, visto ser eleito por sufrágio 

universal pelos residentes do território nacional, praticando atos que fortalecem o poder público central 

em detrimento do poder público local significaria a prossecução dos interesses públicos na medida da 

supremacia do interesse público perante os interesses de grupos e comunidades isolados.  

Segundo Celso Bandeira de Mello: 
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Como expressão desta supremacia, a Administração, por representar o interesse publico, tem a 

possibilidade, nos termos da lei, de constituir terceiros em obrigações mediante atos unilaterais. 

Tais atos são imperativos como quaisquer atos do Estado. (MELLO, 2013, p. 119) 
 

Parte-se do pressuposto que o Estado tem esse poder e essa legitimidade de impôr 

determinados atos na medida da prossecução do interesse público. Porém o Professor Doutor José Sérgio 

da Silva Cristóvam nos apresenta uma teoria que refuta essa ideia, reavaliando a noção da supremacia do 

interesse público, uma teoria que ele designa como a bidimensionalidade do conceito de interesse 

público. 

O Professor apresenta uma definição nas palavras do administrativista francês, Jean 

Rivero, sendo que o interesse público não é “o interesse da comunidade como uma entidade distinta dos 

que a compõem e superior a eles; é muito mais simplesmente um conjunto de necessidades humanas”. 

(RIVERO, 1986 apud CRISTÓVAM, 2015) (CRISTOVÁM, 2015, p. 101)  

Através desse conceito, o autor afirma que ao conceito de interesse público pode ser 

atribuído uma dimensão político-axiológica, que o torna em um conceito mais aberto e ampliativo. Mas, 

que também pode-se referir ao conceito numa perspetiva mais restritiva, que seria uma acepção jurídica-

normativa. (CRISTOVÁM, 2015, p. 106)  

Através da consideração da acepção político axiológica, a prossecução do interesse 

público deveria considerar o interesse que fosse de privados em determinados casos concretos, sendo que 

a sua satisfação implicaria a satisfação do interesse público em geral, pois não existe oposição entre os 

dois conceitos expostos. (CRISTOVÁM, 2015, p. 106)  

Concorda-se que tais máximas se aplicam também aos interesses de uma comunidade 

local, que constituem efetivamente interesses nacionais, e não se separam destas. Portanto a atitude de 

que a administração central se agigantando perante o poder local visando assim ter meios suficientes para 

a prossecução do interesse nacional, realmente não faz sentido, visto que, para os residentes das 

circunscrições territoriais serviços administrativos locais seriam uma mais valia e satisfariam os seus 

interesses e as suas necessidades, que constituem junto com o interesse da comunidade nacional o 

interesse público.  
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2.6 Considerações 

A Constituição Cabo-Verdiana prevê uma descentralização administrativa territorial, 

monta um sistema de relação entre os Municípios e o Estado Administração coerente, limitando as ações 

do poder central através do princípio da legalidade nas vertentes da razoabilidade e proporcionalidade. 

Porém, o Estado desrespeita estes limites agindo em desconformidade com a Constituição e com a 

legislação ordinária, principalmente a financeira.  

Apresenta-se no próximo capítulo um breve estudo  das vantagens e desvantagens das 

organizações regionais propostas para CaboVerde, na tentativa de garantir uma maior autonomia aos 

Municípios. Analisa-se a possível solução para a centralização existente em Cabo Verde. 
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3 REGIONALIZAÇÃO PARA A REALIDADE CABO-VERDIANA 
O debate que ocorre em Cabo Verde é de que o país necessita de um modelo que atribua 

uma maior liberdade ao poder local. Segundo muitos autores a autonomia existente hodiernamente não 

se mostra suficiente. O modelo muitas vezes apresentado é o da regionalização, alguns autores afirmam 

que não existe fundamento para se instaurar um sistema regional na divisão administrativa do país, outros 

confirmam que é a única solução para a centralização observada. 

Enfim, a ideia da regionalização tem de ser equacionada sim, porém não com base em 

experiências estrangeiras ocorridas em países com características sociais e geográficas diferentes de 

Cabo Verde, como se tem feito constantemente. Deve-se ter em vista as dimensões geográficas e 

demográficas do país. Tem-se discutido muito os sistemas da regionalização da administração e o da 

desconcentração da administração.  

Tendo em vista qualquer um dos sistemas referidos obviamente que se tem de ter em 

vista inicialmente a condição arquipelágica do país, observar em que medida que esses sistemas de 

descentralização administrativa ou desconcentração dos serviços administrativos beneficiariam os 

residentes nacionais, e ainda precisar quais seriam os encargos econômico-financeiros, políticos e sociais 

da sua instauração e execução.  

Não que exista uma oposição à utilização de sistemas estrangeiros que consagraram a 

regionalização, desde que utilizados somente em uma ótica de compreensão das consequências da 

implantação de tal sistema de descentralização no país. Ou seja, estudar bem esse sistema no seu ambiente 

próprio, identificar os seus prós e os contras, e assim definir da melhor forma o sistema que se deve 

adotar para o país.  

Portanto opõe-se ao fenômeno de importação de sistemas estrangeiras com definições 

completamente diferentes de Cabo Verde e forçá-las nessa realidade também diferente, e esperar que no 

final tudo funcione às mil maravilhas. Isso é algo refutado incessantemente.  

3.1 REGIÃO 

Importante estabelecer o que realmente se define como região. 

A região vai sendo construída como um espaço identitário, uma identidade regional 

que evolui através das transmissões tradicionais feitas de geração em geração. Se formam assim através 
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de uma solidariedade orgânica entre os povos e seus territórios, criando identidades consistentes e limites 

espaciais coesos entre elas. (BRITO, 2007, p. 108)  

Esta solidariedade acaba por ser produto de uma organização local, econômica, social, 

política e cultural que satisfaz as necessidades de cada região. E na medida das relações internas entre os 

homens e a natureza, nunca se precisaria de uma mediação externa. (BRITO, 2007, p. 108)  

Portanto, como se observa, a região não é um produto existente de forma igualitária em 

qualquer espaço, que se origina da sua própria natureza, na medida da sua individualidade e 

peculiaridade, com elementos que o diferenciam das demais regiões existentes, mesmo que estejam 

próximas, as particularidades regionais existem e devem ser consideradas.  

Então, um conceito que se apresenta em uma dimensão econômica, para então ser 

observada na constante de um plano de efetivação de relações sociais, em que o homem tem um papel 

proeminente na transformação do plano físico territorial na medida das suas necessidades. Assim, a 

região torna-se um sistema complexo de relações entre os vários residentes.  

O Professor Wladimir Brito entende região como esse conceito complexo, afirmando 

se tratar de uma unidade territorial geograficamente delimitada e contígua a outro espaço territorial. O 

conceito jurídico atribuído às regiões tem sido feita pelos próprios Estados quando incorporam no seu 

território unidades territoriais contíguas ao território nacional, atribuindo-lhes uma definição sempre 

político administrativa, sem uma uniformização consolidada. (BRITO, 2007, p. 37)  

Importante tal conceituação, na medida que se a doutrina jurídica não efetivar um 

entendimento homogêneo do conceito, fica-se realmente em uma procura vazia do que seja a natureza 

da terminologia região para o Direito. Tem-se tratado de região de uma forma esparsa, segundo a 

experiência de cada país que o incorporou na sua estrutura territorial, definindo-a mediante as atribuições 

e competências jurídico-administrativas e quiça políticas atribuídas a elas, ou seja, é uma definição 

baseada no tipo de autonomia que essas regiões detêm em cada um desses países, como Espanha e 

Portugal. Existindo assim várias definições.  

Nesta constante, além de uma unidade territorial, a região deve ter determinados 

elementos: (BRITO, 2007, p. 38)  
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a) Dimensão Sociológica, é a noção da comunidade, uma consciência regional, algo histórico e 

gradual, que permite aos residentes de determinada circunscrição territorial reconhecer esse 

espaço geográfico como uma região; 

b) Dimensão Sócio-Política, a região nos aparece como uma entidade intermédia entre o Estado e 

o Município com a tarefa de valorizar as forças locais no quadro da unidade nacional e do 

interesse geral e que assegura a adequação da ação do Estado com os interesses e necessidades 

locais das populações;  

c) Dimensão Econômica, espaço geográfico em que desenvolvem um número de atividades 

econômicas e que se caracteriza por um certo grau de homogeneidade econômica e social; 

d) Dimensão Jurídica, a natureza de ente territorial dotado de personalidade jurídica e de 

autonomia político legislativa ou jurídico administrativa surge como elemento determinador da 

ideia de região como um ente público constitucional dotado de autogoverno ou auto-

administração, conforme o grau de autonomia que lhe for atribuído. 

São elementos basilares que se necessita para se poder pensar em reconhecer uma 

determinada circunscrição territorial como uma região, sem porém entrar em critérios muito específicos 

que se possam confundir com o que cada Estado define como região.  

Observa-se que a ideia de constituir uma região não parte somente da procura de um 

elemento econômico, defende-se muito a ideia de que quanto maior autonomia política legislativa ou 

jurídico-administrativa, maiores serão as chances de se conseguir ter uma evolução econômico-financeira 

considerada razoável. Discorda-se, visto que, esse elemento econômico tem de já estar presente para que 

se possa pensar em reconhecer um espaço territorial como região, esse número de atividades econômicas 

tem de já ser uma realidade, o que realmente não acontece em Cabo Verde, sob pena de existir uma 

enorme quantidade de atribuições e competências atribuídas a uma estrutura administrativa-política sem 

qualquer autonomia financeira e econômica necessárias para prossegui-las. 

E o que muitos têm defendido em Cabo Verde é a instauração do sistema de 

regionalização administrativa, seja para atribuir maior autonomia a certas circunscrições territoriais para 

que assim possam decidir e definir os seus planos administrativos alcançando um maior desenvolvimento 

local. Porém como garantir que esse desenvolvimento será alcançando quando nem o sistema mais 
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simples existente, que se trata do Municipal, tem assegurado esse objetivo, não pela forma como é 

prevista e concebida, mas sim pela forma como é aplicada, é a questão que levantada relativamente a esta 

realidade.  

3.2 MODELOS DE REGIONALIZAÇÃO 

Porém o debate deve ocorrer, e nesta medida o Professor Wladimir Brito apresenta o 

que ele pensa ser um modelo para a realidade Cabo-verdiana, afirmando que o Estado deve avaliar estes 

elementos, e então construir o sistema administrativo propício para aquele espaço geográfico. Mas, deve-

se ter em vista dois pontos que ele determina como sendo muito importantes para que se possa identificar 

o sistema administrativo correspondente, a dimensão do espaço e a população residente. (BRITO, 2007, 

p. 49)  

O autor demonstra a importância que os dois conceitos apresentam, visto que, se deve 

basear nelas para que se possa encontrar o modelo certo para a regionalização no país.  

O problema relativamente ao modelo se põe perante várias espécies de organizações 

que poderiam efetivar uma regionalização administrativa. Nesta medida, tem-se sugerido uma 

organização regional político-administrativo, uma organização regional jurídico-administrativa, ou 

uma organização desconcentrada.  

Segundo Wladimir Brito, deve-se por completamente de lado a opção de organização 

regional político-administrativo, o que ele diz ser uma completa desnecessidade. 

Concorda-se, visto que, esse é um sistema complexo que constrói praticamente um 

governo, só que de dimensões regionais, dentro do território nacional, que convive politicamente com o 

governo nacional. Tem as suas próprias instituições políticas e legislativas, tem uma máquina regional 

própria, autonomias política, administrativa e legislativa necessárias para que se possa governar 

politicamente a localidade. Nesta constante, Cabo Verde não tem uma estrutura merecedora de um 

sistema dessa complexidade, os custos seriam imensos e desnecessários, o espaço físico não seria 

propício para acolher um Governo Nacional e um Governo Regional, e a população de 500 mil habitantes 

não tem como ser governada por esses dois governos. Ou seja, como dito é completamente desnecessário.  

Quanto à regionalização jurídico-administrativa, segundo o Professor vê-se ponderada 

a hipótese, (BRITO, 2007, p. 43) visto que traria várias vantagens para a realidade Cabo-Verdiana, a 
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descentração de poderes e de funções, a atribuição de uma autonomia jurídica na medida de uma 

administração autônoma, e que também garantiria um método de validação popular do titular dos órgãos 

criados, ou seja, estar-se-ia perante uma estrutura com os poderes originariamente municipais acrescidos. 

Criar-se-ia o que se chama de entidade Supra Municipal. 

Porém, levando em conta as realidades financeiras e econômicas do país, obviamente 

que as desvantagens são maiores do que as vantagens. (VEIGA, 2015, p. 109)  

Efetivando esse modelo, ter-se-ia inicialmente de criar os órgãos Supra Municipais, 

que, seguindo a lógica Municipal, seriam um órgão deliberativo e um órgão executivo, portanto mais 

deputados, mais cargos, mais salários, mais custos. O país não tem condições nem financeiras nem físicas 

para lidar com uma realidade desse tipo, o país não consegue realizar com efetividade a estrutura 

Municipal, imagine-se um sistema de regionalização jurídica administrativa. Segundo o demonstrado já 

estamos a 10% do orçamento para o poder local municipal na medida da lei das finanças locais, 

provavelmente ter-se-ia de elaborar uma nova lei das finanças locais, com uma outra porcentagem agora 

somente para a administração Supra Municipal. É uma organização que se demonstra positiva e 

interessante, porém supérflua e luxuosa para Cabo Verde.  

Inicialmente considerou-se esta estrutura como a solução para a centralização em Cabo 

Verde, porém as dimensões geográficas e demográficas não permitem uma construção nessas qualidades. 

Se se tratasse um país que apesar de insular tivesse dimensões maiores, talvez fosse interessante a 

concessão de tal grau de autonomia para que o poder local pudesse administrar a sua região administrativa 

de forma coerente, sem necessitar da constante intervenção do poder central. Porém a realidade não 

permite uma construção desse tipo, que se demonstraria megalômana. 

O professor Wladimir Brito, como um dos poucos juristas que efetivamente se 

debruçou sobre essa construção regional, apresenta como solução a organização desconcentrada, que ele 

chama de organização de administração periférica. Para se efetivar este tipo de organização ter-se-á de 

ter a participação de três pilares essenciais: os Municípios, o Governo e a Sociedade Civil. Essas 

entidades juntas definiriam a formação dos seus órgãos, que seria um órgão executivo, o Diretor, e um 

órgão consultivo, o Comité Consultivo.  
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O Diretor deverá ser indicado pelo Comité Consultivo e nomeado pelo Governo. Já o 

órgão consultivo será constituído por todos os Presidentes de Câmara Municipal de cada região. Esse 

serviço desconcentrado deverá ficar sob tutela administrativa do Primeiro-Ministro.  

Como competência deverão exercer as funções: coordenação das políticas públicas, 

pronúncia sobre projetos de desenvolvimento, fomento de desenvolvimento econômico, avaliação do 

impacto ambiental das obras públicas. (BRITO, 2007, p. 115)  

O Professor Wladimir Brito procurou o estabelecimento de organismos que prestem 

serviços consultivos e de coordenação na medida da consolidação da relação entre a administração 

central e a administração local. Um centro de poder que tivesse esse dever de aproximação entre as duas 

realidades. 

Poderia ser uma mais valia para a realidade Cabo-verdiana, não teria nada a perder, ele 

criou um sistema seguro, arriscou na medida do que Cabo Verde conseguiria suportar, sem criar polos de 

poder que pudessem entrar em conflito aquando da efetivação das suas competências, sem criar órgãos 

com vários titulares que poderiam necessitar de um grande investimento orçamental. Do ponto de vista 

de desvantagens, realmente é o mais benéfico. 

Quanto às vantagens, a ideia da interferência tanto do Governo como do Comité 

consultivo na escolha e nomeação do Diretor é extremamente interessante também, visto criar um órgão 

que tem legitimidade processual na medida da nomeação por parte do Governo, e que seria reconhecido 

tanto pelos Municípios como pela sociedade civil. É um órgão que não terá oposição nem do poder 

descentralizado, nem do poder centralizado, a esse nível a construção é feliz. 

Porém, relativamente aos serviços e funções que desempenharia, não vejo nada além 

de competência consultiva e coordenativa, o que não implicaria uma intervenção tão significativa nessa 

estrutura centralizada, criar órgãos só para emitir pareceres e acompanhar a forma como as políticas 

públicas são realizadas. Corre-se o risco de ter órgãos que na prática não constituiriam nada mais além 

de figuras meramente ilustrativas. 

A solução do problema da consolidação e efetivação da administração em Cabo Verde 

não se prende com a ideia de construir uma nova organização administrativa, criar órgãos, ou conceder 

novas competências aos órgãos já existentes. Visto que, o problema não está no sistema existente, está 
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sim na forma como o Governo impede que ela funcione como deveria, as práticas descritas que a 

administração central realiza constantemente não deixando que a autonomia financeira das entidades 

locais seja consolidada, para que assim a autonomia administrativa seja observada, na medida em que a 

descentralização seja uma verdadeira realidade. Isto sim é o problema da descentralização de Cabo Verde. 

3.3 A SOLUÇÃO PARA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CABO-VERDIANA 

A solução deverá passar pela responsabilização judicial efetiva dos atos exercidos pela 

Administração central aquando da sua relação administrativa, política e financeira com o poder local. E 

assim impedir que o Estado dê continuidade a essas práticas inconstitucionais e ilegais, como a 

transferência financeira feita sem obedecer aos critérios legais e Constitucionais, que acaba, por afetar 

em larga escala o desempenho das atividades administrativas dos Municípios. 

Nesta medida, convém fazer uma análise de como o Estado se comporta como Réu nos 

Tribunais de primeira Instância perante os processos cíveis desencadeados contra o Estado tanto pelos 

privados como pelas entidades públicas. Mas, também é importante observar como tramitam os processos 

em que os órgãos do Estado são declarados como praticantes de ilícitos financeiros pelo Tribunal de 

Contas, órgão que procede ao controlo financeiro do ordenamento do país, fiscalizando se a elaboração 

dos vários orçamentos existentes e a sua execução foram feitas mediantes as regras constitucionais e 

financeiras existentes. 

 Analisando os dados referentes aos processos em que o Estado é constituído réu, no 

relatório anual sobre a situação da justiça de 2016/2017, observa-se que dos processos já resolvidos 

contra o Estado de Cabo Verde nos Tribunais de primeira instância, este foi absolvido em 65,6% dos 

casos. (CABO-VERDE, 2018, p. 182)  

Em matéria de contencioso do Estado, encontravam-se pendentes a nível nacional, nos tribunais 

de primeira instância, 176 (cento e setenta e seis) ações cíveis intentadas contra o Estado, 

sendo que o valor total dessas ações ultrapassam 2 462 290 511$00 (dois bilhões, 

quatrocentos e sessenta e dois milhões, duzentos e noventa mil, quinhentos e onze escudos).  

Do total das ações pendentes, 61,4% correm trâmites nos quatro juízos do tribunal judicial de 

primeira instância da comarca da Praia, seguidos das comarcas de São Filipe com 13,6%, São 

Vicente com 9% e Boa Vista com 5,6%. Foram encerrados, durante o ano judicial em referência, 

mediante sentenças judiciais, na primeira instância, 29 (vinte e nove) processos.  
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Valendo da defesa assegurada pelo Ministério Público, o Estado foi absolvido total e 

parcialmente em 19 (dezanove) ações, correspondendo a um valor global de 58 506 404$00 

(cinquenta e oito milhões, quinhentos e seis mil, quatrocentos e quatro escudos), o que 
significa uma taxa de absolvição de 65,6%. O Ministério Público propôs e o Estado 

transacionou em 14 (catorze) processos, correspondendo a 48,2% dos processos encerrados, 

tendo o Estado sido condenado em 15 processos, o que corresponde a 51,8% dos processos 
encerrados.  

Muitas dessas ações cíveis são ações de cobrança, que como se vê em larga escala o 

Estado foi absolvido.  

Relativamente à análise dos casos em que os órgãos de Soberania foram instituídos 

como praticantes de ilicitudes, no ano de 2016 reporta-se que não se observou nenhuma ilicitude, portanto 

nenhuma condenação. (CABO-VERDE, 2017) No relatório deste ano elaborado pelo Tribunal de Contas, 

os Órgãos de Soberania têm contra eles 16 ilícitos com um número de 30 ilicitudes cometidas, uma média 

de ilicitudes de 2,314, porém com um índice de condenação de 0%. Praticamente as únicas instituições 

sem qualquer condenação por ilícitos financeiros praticados. (CABO-VERDE, 2017)  

Processos de contas de gerência com ilícitos financeiros 2016 

 

Instituições Com Ilícitos  Nº de Ilicitudes  Média Ilicitudes Com Condenação Índice de Condenações 

Institutos Públicos 9 1   11,1% 

Embaixadas e Consulados 0 0   0,00% 

Fundos & Serviços 

Autônomos 

8 3   37,50% 

Alfândegas e Suas 

Delegações 

2 0   0,00% 

Órgãos de Soberania 0 0   0,00% 

Municípios e Suas 

Associações 

28 10   35,71% 

Escolas Secundárias 1 0   0,00% 

Total 48 14   29,17% 
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Os órgãos de soberania como se observa em 2016 não cometeram sequer qualquer 

ilícito que seja. 

 
Processos de contas de gerência com ilícitos financeiros 2017 

 

Instituições  Com ilícitos  Nº ilicitudes  Média ilicitudes  Com Condenação  Índice de condenações  

Institutos Públicos  24 52 3,06 1 5,88 % 

Embaixadas e Consulados  15 34 2,27 2 13,33 % 

Fundos & Serviços 
Autónomos  

0 10 0 0 0 

Alfândegas e Suas Delegações  0 0 0 0 0 

Órgãos de Soberania  16 30 2,314 0 0% 

Municípios e suas 
Associações  

32 74 2,31 6 18,75% 

Escolas Secundárias  6 16 2,67 1 16,67% 

Total  93 236 2,32 10 10, 75 

 

Observando o quadro supra elaborado pelo Tribunal de contas, pode-se chegar à 

conclusão de que os órgãos do Estado realmente não foram responsabilizados por nenhum ilícito 

financeiro no ano de 2017. (CABO-VERDE, 2018) Mas, o Tribunal de Contas inclui no seu relatório a 

razão de existir instituições sem qualquer condenação, afirmando que as ilicitudes suscitadas não 

culminaram na condenação dos responsáveis pelas seguintes razões:  

Existência de mera culpa dos responsáveis enquadrável no art.º 37 da Lei n.º 84/IV/93 de 12 de 

julho; Inutilidade de procedimento judicial devido à prescrição da multa em aplicação do artigo 

39/1 do Decreto-lei n.º 47/89 de 26 de junho – ou seja julgamento do processo com mais de 5 

anos sobre a data em que a infração foi cometida.  

 

Porquanto os órgãos de soberania praticaram 30 ilicitudes financeiras, todos ou 

entraram nos pressupostos da mera culpa, ou então estavam na medida da previsão do prazo da 

prescrição. 

Através desta análise entende-se como é difícil responsabilizar o Estado de Cabo Verde, 

tanto na ordem civil, como na ordem financeira. Esta impunidade atribui ao Estado toda a liberdade para 

que este continue a desenvolver as suas práticas ilícitas na execução orçamental e a se beneficiar delas, 

promovendo assim de forma indireta a centralização do poder e das instituições. Pode-se observar que 
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os Municípios estão no grupo dos mais responsabilizados pelos seus ilícitos financeiros, será que existe 

um tratamento diferenciado do Tribunal de Contas ao poder local e central, fica a questão.  

Infelizmente não se tem acesso aos diversos processos para realmente determinar em 

que medida esse tratamento é diferenciado ou não, por enquanto só fica o quantitativo superior da 

responsabilização municipal que se observa.  

Cumpre destacar que no que consta às multas em 2017 nenhum órgão de Soberania 

está descrito no quadro de instituições que foram levadas a pagar multas ou reposição de valores, quer 

por mora de não pagamento, quer por outros ilícitos cometidos. (CABO-VERDE, 2018)  

verificou-se que, em 2017, houve dez (10) condenações em reposições num montante global de 

7.246.095,00 (sete milhões, duzentos e quarenta e seis mil e noventa e cinco escudos cabo-

verdianos).  

Contrariamente ao ano de 2016 em que houve duas (2) condenações por multa, em 2017 não 

houve nenhuma condenação desse tipo, pois que a maioria das multas prescreveram em virtude 

dos factos a elas inerentes terem ocorrido há mais de cinco (5) anos.  

No ano em análise e à semelhança do ano anterior as condenações incidiram mais sobre as 

contas de gerência dos Municípios, porém, é de se realçar que o montante da condenação mais 

expressiva foi sobre a conta gerência da Embaixada de Cabo Verde em Brasília.  

De salientar ainda que em 2016 dos 14 (catorze) processos condenatórios em reposição, dez 

eram referentes aos Municípios, enquanto que no ano em apreço foram seis (6) os processos 

condenatórios. 

Observaram-se 10 condenações neste âmbito, e o Estado não está presente. 

Relativamente à multa, mais uma vez a prescrição em 5 anos a determinar ausência de qualquer 

pagamento por mora. Enquanto o Estado não tem nenhuma condenação os Municípios são 

tremendamente responsabilizados. Não que se defenda a ausência de condenação do Município que 

incorreu em práticas financeiras ilícitas, simplesmente levanta-se a questão desse diferencial nas relações 

triangulares entre Tribunal de Contas, Órgãos de Soberania e Municípios. 

Essa é a maior causa da centralização, a impunidade e falta de responsabilização das 

ações dos órgãos do Estado. A descentralização é bem construída, embora inspirada demasiadamente no 
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sistema Português oferece adaptações que deveriam contornar esta problemática, porém a administração 

central simplesmente não permite.  

Assim, que o Estado seja devida e proporcionalmente responsabilizado pelos Tribunais, 

na medida do princípio da separação de poderes e da independência dos Tribunais previstos no artigo 2º, 

nº 2 da Constituição da República Cabo-verdiana. Só assim os órgãos do Estado pararão de incorrer em 

práticas que põem em causa não somente a estrutura administrativa autônoma como o sistema 

democrático do país. 

3.4 Considerações  
Cabo Verde não precisa de uma nova organização administrativa que garanta uma 

maior autonomia às entidades públicas detentoras do poder local. Necessita sim que o Estado seja 

responsabilizado assim que cometer os atos dotados de ilegalidade e inconstitucionalidade. 

A prática existente é de absolver o Estado na maioria dos casos em que é composto réu, 

ou de não efetivar os seus ilícitos financeiros, prática que tem somente agravado a democracia Cabo-

verdiana.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira avaliação inicial e efetuada sobre o assunto foi limitada, demonstrou um 

país com um sistema de descentralização administrativa que não lhe cabia. Um sistema administrativo 

importado do sistema português, um país de 10 milhões de habitantes, com um espaço territorial 

continental, completamente diferente da realidade de Cabo Verde, um país insular com menos de 500 mil 

habitantes. Nesta perspetiva entendeu-se que essa importação de know how jurídico era a verdadeira 

causa da crise administrativa local, que tem como consequência uma crise econômica, financeira e 

democrática.  

A realidade no país neste momento é esta, e na elaboração deste trabalho ad initio se 

propôs a provar que o nível de descentralização existente hoje no país não era suficiente para as 

aspirações das circunscrições administrativas locais. Isto é, o poder local precisaria de mais autonomia, 

a descentralização teria de ultrapassar a mera criação de autarquias locais no modelo municipal e 

consagrar uma descentralização administrativa, com a implantação de regiões que tivessem um 

verdadeiro poder local com órgãos propícios constituindo assim uma entidade Supra Municipal.  

Esta maior autonomia permitiria o confronto perante a administração central, 

principalmente numa posição de maior independência, conseguir assim a localidade definir a sua própria 

política pública sem se preocupar com a intervenção do Estado.  

O primeiro capítulo apresenta as várias formas de desempenho administrativo adotado 

por Cabo Verde, em que o Estado inicia centralizando essa função administrativa, que o exerce através 

dos seus órgãos na medida do amplo território nacional, definindo assim a Administração Direta. Porém 

prevê a possibilidade de essa pessoa coletiva criar outras entidades, que passam a exercer as competências 

atribuídas ao Estado através do fenômeno de desconcentração em circunscrições legalmente delimitadas 

e pré definidas, compondo assim a Administração Local do Estado. O Estado ainda tem a possibilidade 

de utilizar o instrumento da devolução de poderes para que pessoas jurídicas como os institutos públicos 

e as empresas públicas desempenhem a atividade administrativa inicialmente pertencente à pessoa 

Estado, em nome do Estado, ou seja, a Administração Indireta do Estado. Porém devido à característica 

da insularidade, que torna a administração do país algo complexo, instituíram-se centros de poder em 

diferentes circunscrições territoriais utilizando o processo de transferências de poderes, para que se 

pudesse efetuar uma devida prossecução do interesse público dos residentes das comunidades locais, 

criando assim os Municípios, isto é, estabeleceu-se a Administração Autônoma. 
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Portanto a administração autônoma, constitucionalmente goza de uma autonomia 

bastante razoável na medida dos atributos concedidos pelo ordenamento legal. Os órgãos do Estado não 

podem intrometer na definição das políticas públicas dos Municípios nem na sua coordenação, é uma 

matéria de competência única das entidades locais, podendo através do instrumento da tutela 

administrativa somente fiscalizar a legalidade das decisões dos órgãos municipais, se agem ou não em 

constante com o ordenamento jurídico nacional. Esse limite de legalidade é o único limite previsto para 

o desempenho das atividades administrativas do poder local. 

Esta consideração destrói a ideia de que a autonomia garantida às entidades detentoras 

do poder local não é suficiente, ou que a previsão administrativa legal Cabo-verdiana é centralizada no 

poder do Estado. O sistema é descentralizado o necessário, atribuindo aos Municípios um vasto leque de 

possibilidades, para que estes consigam satisfazer as necessidades da população local. 

O segundo capítulo consolida a ideia da descentralização, caracterizando a experiência 

Cabo-Verdiana como se tratando de uma descentralização territorial, uma vez que os institutos legais 

prevêm todos os pressupostos necessários para que se firme esse formato de descentralização. Como a 

distinção das necessidades que a administração deve prosseguir, em aquelas que interessam a toda a 

população nacional, e aquelas que são específicas de cada comunidade local; a concessão às comunidades 

locais de personalidade jurídica garantindo-lhes autonomia financeira; a eleição dos órgãos locais por 

parte da comunidade local; o controlo de mera legalidade sobre estes órgãos, exercido pelo Estado.  

Porém, essa é uma realidade puramente formal, que para a sua consolidação prática são 

necessários Municípios munidos de autonomia financeira e dotados de recursos humanos capacitados 

tecnicamente, para que se possam criar recursos materiais e assim desempenhar as atividades 

administrativas previstas na medida da Constituição e das leis ordinárias.  

Cabo Verde está longe desta realidade, visto que, as práticas desempenhadas pela 

administração central impedem que se consolide esta estrutura formalmente construída. Práticas como a 

má execução orçamental que não possibilita a descentralização financeira e nem a autonomia financeira 

das entidades municipais. O que não permite um desenvolvimento institucional dos municípios, nem a 

prossecução dos serviços públicos devidos às populações locais, atrapalhando a participação democrática 

dos cidadãos, e a possibilidade de encontrar melhores soluções para a comunidade local. 
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Portanto, o problema da experiência administrativa Cabo-verdiana reside na sua falta 

de efetivação prática. Não se extraíram os dividendos possíveis da aplicação do sistema construído, o 

potencial é enorme, mas as dificuldades observadas na sua execução nunca permitiram que se alcançasse 

1/3 das suas possibilidades. Por enquanto é o melhor sistema para o país, desde que se consiga consolidar 

e esgotar o seu potencial. 

O terceiro capítulo demonstra como a solução da regionalização administrativa 

demonstra-se supérflua na sua aplicação à realidade Cabo-verdiana. As desvantagens são inúmeras, 

apresentando um sistema extremamente luxuoso para o país, em que os custos ultrapassariam em larga 

escala os benefícios da sua implementação. O país não precisa deste sistema, precisa que o sistema 

municipal funcione, precisa que as instituições criadas funcionem, precisa que exista um reforço 

orçamental garantindo a independência financeira dos municípios, e finalmente precisa que o poder 

central se afaste e deixe o poder local crescer.  

A solução portanto deverá passar por uma maior responsabilidade do Estado, para que 

os tribunais ajam com a independência constitucionalmente prevista, constituindo proporcionalmente o 

Estado como responsável das práticas exercidas e das consequências advindas destas. 

O Estado dentro de um sistema democrático é uma das instituições mais importantes já 

criadas, defende-se a teoria da necessidade extrema de uma entidade que represente um território nacional 

na sua totalidade, visando constituir políticas públicas para assegurar aos residentes nomeadamente 

condições de bem-estar social.  

Porém vive-se um período em que esta representação não necessita de ser feita na 

medida de um domínio vigilante sobre toda a circunscrição territorial do país, visto que, cada vez mais a 

nação territorial se compõe de grupos e comunidades que se auto-constroem diferentemente dos demais. 

Nesta medida, o Estado deverá constituir ou reconhecer polos de poder esparsos e locais em 

circunscrições territoriais individualizadas, para que esses possam desenvolver um trabalho de 

prossecução de interesse público mais próximo da realidade dos residentes dessas comunidades. 

Portanto o Estado deverá criar condições que permitam a realização desse trabalho, e 

não dificultá-lo. Dever-se-ia observar um fomento ao funcionamento do sistema construído e não um 

impedimento.  
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Assim não se comprova nem o problema, nem a solução inicialmente proposta. A 

realidade é diferente, e o país não precisa de um sistema ainda mais descentralizado, o sistema existente 

é suficiente para as aspirações de um país de dimensões geo-demográficas e orçamento reduzidos.  

Este estudo demonstrou-se difícil na medida da falta de material para a sua execução, 

agradece-se a quem fez o envio de material bibliográfico em formato de fotos, feitas pelo celular, 

permitindo que esse trabalho se realizasse. Mesmo sem existir um largo estudo efetuado sobre o tema, 

conseguiu-se na medida da interpretação das fontes existentes elaborar um trabalho diverso, alcançando 

conclusões diferentes das já apresentadas por o que se realizou anteriormente.  

Porém este estudo não visa estabelecer uma verdade, simples conclusões pessoais feitas 

na medida de avaliações subjetivas, utilizando sim dados objetivos. 
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