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1 Sumário Executivo 

O presente Relatório de Atividades tem como objetivo apresentar as atividades 

desenvolvidas pelo Mecanismo Nacional de Prevenção – MNP, durante o ano de 

2019, no âmbito das suas competências definidas pela Resolução n.º 98/2018 de 24 

de setembro. Este instrumento contempla uma retrospetiva do ano findo, 

descrevendo as atividades realizadas desde a tomada de posse, em julho de 2019, em 

prol dos objetivos previamente traçados, e dando a conhecer o desempenho do 

Mecanismo e as recomendações para uma melhor efetivação dos direitos humanos 

em Cabo Verde.  

2 Enquadramento - Contexto funcional 

2.1 Missão e atribuições 

O Estado de Cabo Verde ratificou, em 1992, a Convenção contra a Tortura e Outras 

Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, que estabelece no seu 

art.º 1.º n.º1 que o termo tortura significa “qualquer ato por meio do qual uma dor 

ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma 

pessoa com os fins de, nomeadamente, obter dela ou de uma terceira pessoa 

informações ou confissões, a punir por um ato que ela ou uma terceira pessoa 

cometeu ou se suspeita que tenha cometido, intimidar ou pressionar essa ou uma 

terceira pessoa, ou por qualquer outro motivo baseado numa forma de 

discriminação, desde que essa dor ou esses sofrimentos sejam infligidos por um 

agente público ou qualquer outra pessoa agindo a título oficial, a sua instigação ou 

com o seu consentimento expresso ou tácito” 

 
Com o intuito de reforçar a proteção das pessoas privadas de liberdade contra a 

tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a 

Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, em Dezembro de 2002, o Protocolo 

Facultativo à Convenção Contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes visando estabelecer um sistema de visitas regulares, 

efetuadas por organismos internacionais e nacionais independentes, aos locais onde 

se encontram pessoas privadas de liberdade, a fim de prevenir a tortura e outras penas 

ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 
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O Estado de Cabo Verde, comprometido em dar cumprimento ao disposto na 

Convenção e no respetivo Protocolo, ratificou, em 2016,  o Protocolo Facultativo à 

Convenção contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes que prevê, no seu art.º 17.º que “cada Estado Parte deverá manter, 

designar ou estabelecer, no prazo máximo de um ano após a entrada em vigor do 

Presente Protocolo ou da sua ratificação ou adesão ao mesmo, um ou vários 

mecanismos nacionais de prevenção independentes para a prevenção da tortura a 

nível interno”.  

 
Foi neste contexto que, em 2018, o Governo designou a Comissão Nacional para os 

Direitos Humanos e a Cidadania – CNDHC como Mecanismo Nacional de 

Prevenção, através da Resolução n. º98/2018 de 24 de setembro. 

Na sua composição, o MNP apresenta os seguintes membros: (i) Presidente da 

CNDHC; (ii) Dois Técnicos da CNDHC; (iii) Um Comissário, representante do 

Ministério Público; (iv) Um Comissário, representante da Ordem dos Advogados de 

Cabo Verde; (v) Um Comissário, representante das Comunidades Estrangeiras 

Residentes em Cabo Verde; (vi) um médico especialista em saúde mental, indicado 

pela Ordem dos Médicos de Cabo Verde. 

Entre as competências do MNP constam: 

i. Efetuar visitas regulares, com ou sem aviso prévio e sem restrição, a qualquer 

lugar onde se encontrem ou se possam encontrar pessoas privadas de 

liberdade (…); 

ii. Formular recomendações dirigidas às autoridades competentes (…); 

iii. Apresentar propostas e pareceres a respeito de legislação em vigor ou em 

elaboração (…); 

iv. Receber queixas ou comunicações sobre eventuais casos de tortura e outras 

penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e assegurar a 

investigação dos mesmos. 
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3 Atividades 

3.1 Realização de visitas a Instituições e locais de privação de liberdade 

O Protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura (OP-CAT) estabelece alguns 

conceitos com relevância para as atividades desenvolvidas pelo MNP, 

nomeadamente:  

Locais de detenção é qualquer local sob a jurisdição e controlo do Estado Parte onde 

se encontrem ou se possam encontrar pessoas privadas de liberdade, em virtude de 

uma ordem emanada de uma autoridade pública ou por sua instigação ou com o seu 

consentimento expresso ou tácito (art. 4.º OP-CAT).  

Privação de liberdade é qualquer forma de detenção ou prisão ou a colocação de 

uma pessoa num local de detenção público ou privado do qual essa pessoa não possa 

sair por sua vontade, por ordem de qualquer autoridade judicial, administrativa ou 

outra autoridade pública (art. 4.º OP-CAT). 

 

3.1.1 Estabelecimentos Prisionais 

3.1.1.1 Cadeia Central da Praia  

Foram realizadas duas visitas à Cadeia Central da Praia, localizada na ilha de 

Santiago. Essas visitas foram previamente planeadas e foram todas realizadas sem 

aviso prévio. Uma das visitas foi realizada em conjunto com os membros do 

Subcomité para a Prevenção da Tortura das Nações Unidas (SPT), no âmbito da 

visita ao Estado de Cabo Verde.  

A visita realizada no dia 31 de julho contou com a presença de seis membros do 

MNP e a realizada do dia 2 de outubro contou com a presença de quatro membros 

do MNP e de dez membros da delegação do SPT. 

 

Datas e composição da delegação:  

o Visita realizada a 31/07/2019 

- Delegação: 

Zaida Morais de Freitas- MNP 

Arlindo Sanches- MNP 

Dulce Silva – MNP 

Dulcelina Rocha – MNP 
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Daniel Silves Ferreira – MNP 

José Viana – MNP 

o Visita realizada a 02/10/2019 

- Delegação: 

Zaida Morais de Freitas- MNP 

Arlindo Sanches- MNP 

Daniel Silves Ferreira – MNP 

José Viana – MNP 

10 Membros do Subcomité para a Prevenção da Tortura das Nações Unidas (SPT) 

 

Objetivos da visita 

Analisar as condições de funcionamento, infraestruturas e condições de prisão na 

Cadeia Central da Praia. 

 

Metodologia 

A nível metodológico, a visita decorreu do seguinte modo: 

 Reunião com a direção para dar a conhecer o mandato do MNP e do SPT e 

explicar o objetivo da visita; 

 Visita aos sectores dos complexos prisionais (sectores 1, 2 e 3); 

 Entrevistas individuais e privadas aos reclusos; 

 Análise dos livros de registo (entradas, saídas, ocorrências, medidas 

disciplinares); 

 Briefing com a Direção, com a intenção de esclarecer algumas situações e 

apresentar algumas preocupações e possibilidades de melhoria. Procurou-se 

garantir o monitoramento de situações de represália que pudessem surgir na 

sequência da visita.  

 

Desenvolvimento da visita/aspetos observados 

Das constatações feitas e das conversas havidas, resultaram as seguintes 

constatações: 

Recursos humanos 
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A cadeia conta com um total de 94 agentes que trabalham por turnos sendo que o 

turno da noite conta com 15 agentes e o de dia com 30.  

São 6 os técnicos que aí exercem funções sendo 4 psicólogos e 2 assistentes sociais. 

Este número insuficiente de técnicos provoca atrasos no andamento dos processos e 

consequentemente compromete a reinserção social dos reclusos. 

 

Lotação  

Em 02/10/2019, a cadeia da Praia dimensionada para 673 reclusos conta com, 1100 

reclusos, sendo 80% condenados e 20% preventivos. Do total dos reclusos 75 são 

estrangeiros.  

 

Condições das infraestruturas 

No geral o estabelecimento necessita de obras de melhoramento na sua estrutura. As 

celas preparadas para receber 4 reclusos albergam 7 reclusos. Não existem casas de 

banho nas celas exceto na ala feminina. As necessidades fisiológicas são feitas de 

acordo com a disponibilidade dos agentes.  

Os colchões estão em mau estado, as roupas são colocadas para secar nas celas o que 

pode trazer problemas de saúde. Para dormir, muitos reclusos colocam os colchões 

diretamente no chão por não haver camas para todos. 

Constatamos a existência de fossa séptica a céu aberto no exterior, mais 

concretamente no pátio.  

No geral, a cadeia dispõe de condições que permitem a separação dos reclusos 

conforme disposto no regulamento ou seja, por sexo, idade e tipo de crimes. 

 

Funcionamento 

A cadeia dispõe de um livro de registos onde consta o registo de entradas e saídas de 

reclusos, o registo das visitas dos advogados e registo das punições. 

 

Alimentação 

As condições a nível de alimentação, apesar de ainda não serem as desejáveis, 

melhoraram com a aquisição de uma arca frigorífica, para conserva dos alimentos e 

de melhoria das condições da dispensa. 
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Registou-se melhoria das condições de higiene com a nova cozinha em 

funcionamento. 

A alimentação precisa ainda de ser diversificada e alguns reclusos queixam-se da 

quantidade da comida e das horas que passam sem comer, desde a última refeição 

que é servida às 16.45, até o pequeno-almoço. 

Não se encontrou ementa para reclusos com restrições alimentares o que é indicador 

de que os reclusos que têm restrições alimentares por indicação médica, não têm uma 

alimentação adequada. 

Os reclusos queixam-se do preço dos produtos da cantina e da escassez de alguns 

bens. 

Os produtos provenientes da horta permitiram melhorar a qualidade das refeições, 

mas os reclusos reclamam da pouca quantidade de hortaliça destinada ao consumo, 

alegando que a maior parte da produção agrícola é para venda. 

Os reclusos fazem as refeições nas celas, exceto a ala feminina, pois a cantina não 

está em funcionamento. 

Os reclusos não usam pratos, mas sim caixas e talheres de plástico por questões de 

segurança. 

 

o Armazém de produtos secos 

A cadeia tem um armazém de produtos alimentícios secos o qual estava limpo e 

arejado, mas não estava organizado estando os produtos dentro de caixas colocadas 

no chão. 

 

o Horta  

A Cadeia faz produção de legumes: couve, tomate, pimentão, repolho, abóbora (estes 

são colhidos 3 meses depois da plantação) beterraba, batata-doce, cenoura, 

mandioca, milho e árvores de fruto tais como bananeira, laranjeira, limoeiro, caju, 

mangueira, coqueiro, figueira. 

Da produção realizada, 10% é vendida e o produto dessa venda é utilizado para 

reposição das sementes. O restante é para consumo interno. 

 

Saúde 
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O estabelecimento prisional dispõe de uma enfermaria, que funciona diariamente e 

conta com três enfermeiros, sendo um permanente e dois que trabalham por turno. 

As consultas médicas são realizadas três vezes por semana, atendendo em média 15 

reclusos por dia.  

 

Outras consultas são realizadas nos Centros de Saúde de Tira Chapéu, Achada 

Grande Trás, Hospital Agostinho Neto ou Hospital da Trindade conforme o caso. 

Os exames laboratoriais e outros são feitos na Delegacia de Saúde da Praia. Podem 

ser feitas consultas e exames nas clínicas privadas, mas nestes casos o recluso é 

responsável pelas despesas. 

Existem cerca de 270 reclusos com doença crónica, sobretudo diabetes e hipertensão. 

Os Reclusos que estão a ser seguidos por médicos nas estruturas de saúde faltam às 

consultas por não haver agentes disponíveis para os acompanhar.  

Não existe nenhum enfermeiro de serviço para ministrar os medicamentos durante a 

noite. 

A maior demanda a nível da saúde prende-se com a extração dentária. 

Em relação à saúde mental, os reclusos com doença mental só têm consultas de 

psiquiatria em situação de crise. 

O stock de medicamentos é conservado num armário existente na sala de reuniões.  

Os reclusos toxicodependentes são atendidos no Espaço de Apoio Psicossocial 

(EAP)da cadeia e são acompanhados pela Unidade Livre de Drogas (ULD). 

 

Religião 

Algumas confissões religiosas deslocam-se semanalmente à cadeia para conversas e 

sessões de culto com os reclusos. 

 

Segurança e medidas disciplinares 

O rácio agente recluso (1 agente por 33 reclusos no período diurno e 1 agente por 82 

reclusos no período noturno) pode pôr em causa a segurança, sobretudo nos horários 

de visita e banho de sol. 

As câmaras de vigilância não estão em funcionamento. 

Nem todas as medidas disciplinares estão registadas no livro de ocorrências, ou nem 

sempre as fundamentações são claras para justificar os castigos. 
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As celas disciplinares, num total de 20, não reúnem as condições e nem obedecem 

ao previsto nas Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos. 

Há relatos de permanência excessiva nas celas de segurança; 

 

Regime e atividades 

No ano letivo 2018/2019 a cadeia contou com 5 turmas de educação de jovens e 

adultos sendo que foi introduzida as turmas de 7.º e 8.º anos e a intenção é introduzir 

o 9.º ano no ano letivo 2019/2020. No entanto, existem relatos de reclusas que faltam 

as aulas por falta de agentes. 

Também existem cursos de formação profissional, nomeadamente pintura, corte e 

costura e arte em cabedal. 

Existe uma oficina de carpintaria onde os reclusos realizam trabalhos para fora da 

cadeia sendo que 25% da receita do trabalho realizado ou do mobiliário vendido fica 

para a cadeia e 75% é para o recluso. Este montante não é entregue ao recluso, mas 

guardado na tesouraria ou entregue aos familiares. 

Os banhos de sol têm a duração de quatro (4) horas por dia, sendo duas (2) horas no 

período matutino e duas (2) no período vespertino. 

Os reclusos têm direito a ver o telejornal da noite durante 1 hora e 15 min. 

Os reclusos alegam que lhes foram retirados todos os rádios, o que dificulta o acesso 

à informação.   

 

Visitas e contacto com o exterior 

O recluso pode receber regularmente visitas, nos termos previstos na Lei e no 

regulamento Interno da CCP. Assim sendo, as visitas acontecem duas (2) vezes por 

semana, durante o período de duas horas. 

Os reclusos em regime de segurança têm direito a uma (1) visita por semana com a 

duração de uma (1) hora. 

Os reclusos queixam-se do número insuficiente de senhas disponibilizadas para as 

visitas e dos procedimentos de revista aos visitantes, considerados vexatórios, os 

quais inibem os seus familiares de os visitar. 

Os reclusos têm direito a dois telefonemas por mês, com a duração de cinco minutos, 

cada, mediante a utilização de cartões magnéticos nas cabines disponíveis.   
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Medidas de reinserção social 

“Os padrões e normas das Nações Unidas no âmbito da prevenção do crime e da 

justiça criminal indicam a necessidade de desenvolver e implementar programas e 

medidas eficazes que fomentem a reintegração social do recluso para a prevenção da 

reincidência. Os reclusos deparam-se com inúmeros desafios quando restituídos à 

liberdade e, se não estiverem devidamente preparados ou sem apoio em termos de 

reintegração, as comunidades podem tornar-se inseguras. Assim, apostar na 

integração social bem-sucedida durante a reclusão resultará numa diminuição da 

reincidência e no aumento da segurança na comunidade.” (Plano Nacional de 

Reinserção Social 2019-2023) 

Assim, tem sido desenvolvido programas educativos e de formação profissional de 

modo a qualificar os reclusos e prepará-los para uma vida ativa durante e após a 

reclusão, quais sejam:  

 Formação profissional estruturado para as necessidades identificadas: 

Eletricidade e bate chapas; 

 Projeto Cores da Liberdade e Cidadania – pintura de casas em 

comunidades por reclusos; 

 Programa educação e formação de adultos; 

 Oficina de carpintaria; 

 Pintura, corte e costura para as reclusas e arte em cabedal. 

 

Grupos de risco 

Segundo os responsáveis do estabelecimento prisional, como medida de prevenção 

de situações de discriminação e de modo a garantir a segurança dos reclusos 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgéneros e Intersexo (LGBTI), estes foram 

colocados em isolamento, procedimento que não se encontra ajustado com as 

normas internacionais para o tratamento de reclusos. 

Há registo de um recluso paraplégico, que devido às limitações a nível da 

acessibilidade, tem recorrido à ajuda dos colegas para se deslocar à casa de banho e 

para se alimentar. 
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Os reclusos estrangeiros não têm sido informados dos seus direitos logo à entrada 

por não haver intérpretes específicos para o efeito. Sempre que estes dão entrada são 

avisados os representantes consulares/diplomáticos. 

 

Tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes 

Algumas alegações foram feitas dando conta de comportamentos inadequados dos 

agentes perante os reclusos, proferindo palavras injuriosas sem nenhuma justificação.  

Relatos do uso de algemas excessivamente apertadas no braço em vez das mãos. 

As viaturas para a escolta dos reclusos, além de consideradas inadequadas, 

transportam um número de sete a oito reclusos, número esse considerado acima da 

sua lotação.  

 

Observações 

A visita decorreu dentro da normalidade, tendo havido total colaboração por parte 

do Diretor da Cadeia bem como dos agentes e dos técnicos, tanto à chegada como 

na garantia de segurança e condução da visita. 

 

Recomendações 

1. Desenvolver esforços para diminuir a sobrelotação da cadeia;  

2. Tomar medidas para o aumento do número de técnicos em exercício de funções 

na cadeia; 

3. Melhorar o rácio agentes/reclusos; 

4. Assegurar o bom funcionamento das camaras de vídeo vigilância; 

5. Adotar medidas para melhorar as condições de higiene, ventilação e iluminação 

das celas; 

6. Garantir a aplicação das regras internacionais relativamente ao número de 

reclusos por cela; 

7. Garantir um tratamento igualitário aos reclusos LGBTI; 

8. Garantir um tratamento digno aos grupos específicos (pessoas com deficiência e 

pessoas com doença mental); 

9. Adotar medidas de separação efetiva dos reclusos preventivos dos condenados; 

10. Adotar medidas de separação dos jovens em relação aos adultos; 

11. Garantir o tratamento médico de pessoas com doença crónica e doença mental; 
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12. Tomar medidas para garantir a celeridade na análise dos processos dos reclusos; 

13. Assegurar uma avaliação e acompanhamento regular dos agentes; 

14. Garantir a investigação célere dos casos de tratamento desumano praticados 

pelos agentes; 

15. Garantir as condições necessárias para que todos os reclusos possam ter visitas, 

nomeadamente aumentar o número de senhas para o efeito; 

16. Garantir que as revistas dos visitantes respeitem a dignidade das pessoas; 

17. Continuar os esforços para a melhoria da alimentação; 

18. Garantir a implementação efetiva do Plano Nacional de Reinserção Social; 

19. Garantir a implementação efetiva do PASS- Manual de Avaliação e de 

Intervenção com Condenados por Crimes Sexuais; 

20. Proibir e responsabilizar os autores das represálias na sequência das visitas do 

MNP; 

21. Adotar medidas para melhorar os mecanismos de comunicação com o MNP; 

22. Melhorar o acesso à informação; 

23. Melhorar as condições de contacto com o exterior; 

24. Melhorar as condições para garantir o acesso às informações aos reclusos 

estrangeiros (dar a conhecer o regulamento); 

25. Fechar a fossa séptica que se encontra a céu aberto no exterior, mais 

concretamente no pátio; 

26. Adotar medidas para diminuir o período de isolamento; 

27. Melhorar as condições das celas de isolamento; 

28. Garantir que os reclusos das celas disciplinares têm acesso a banhos de sol. 

 

3.1.1.2 Cadeia Regional do Sal 

Data e composição da delegação 

- Datas: 05/11/2019 e 06/11/2019 

- Delegação:  

Arlindo Sanches – MNP 

José Viana – MNP 

  

mailto:cndhc@cndhc.gov.cv
http://www.cndhc.org.cv/


13 

 

 
Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania – Rua Cidade do Funchal – nº 2 – 1º andar - Achada Santo António  

C.P. 191 – Praia – Cabo Verde - Tel.: (+238) 2624506 – Tlm.: 9979687 
E-mail: cndhc@cndhc.gov.cv – Site: www.cndhc.org.cv 

 

O Mecanismo Nacional de Prevenção – MNP realizou uma visita à Cadeia Regional 

do Sal, nos dias 5 e 6 de novembro de 2019 e a delegação foi composta por dois 

membros, o Dr. Arlindo Sanches e o Dr. José Viana.   

 

Objetivos da visita 

Analisar as condições existentes e a situação dos reclusos a cumprirem pena naquele 

estabelecimento prisional. 

 

Metodologia  

A nível metodológico, visita decorreu do seguinte modo: 

 Reunião com a direção da cadeia para explicar o mandato do MNP, os 

objetivos da visita e conhecer a situação existente; 

 Visita a todas as instalações da cadeia; 

 Entrevistas com reclusos e agentes; 

 Análise dos registos.   

 

Desenvolvimento da visita/ aspetos observados: 

Das constatações feitas e das conversas havidas, resultaram as seguintes 

constatações:  

 

Recursos humanos 

Existe um deficit de recursos humanos para dar satisfação às necessidades diárias da 

cadeia. Há falta de técnicos e de agentes, sendo que a falta destes últimos dificulta a 

condução dos reclusos ao tribunal e às consultas, constituindo um grande obstáculo 

ao normal funcionamento dos serviços e condicionando a realização dos direitos dos 

reclusos.  

Registou-se necessidade de formação de reciclagem aos agentes em armamento e tiro 

e em direitos humanos e também necessidade de equipamentos para um melhor 

desempenho das suas funções, nomeadamente botas, fardamento e também algemas, 

visto que os existentes são manifestamente insuficientes.  

 

Lotação  
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A Cadeia tem uma capacidade para albergar 250 reclusos, mas na altura da visita 

encontrava-se com uma população prisional a aproximar dos dois terços da sua 

capacidade.  

 

Condições das infraestruturas 

Sendo a Cadeia Regional do Sal, uma cadeia que entrou em funcionamento há 

aproximadamente 6 anos, a nível da infraestrutura não se registou observações que 

carecem de referência especial.  

A estrutura existente permite fazer a separação conforme as normas nacionais e 

internacionais, ou seja, preventivos e condenados, jovens dos 16 aos 21 anos dos 

adultos, homens e mulheres e por tipo de crimes, respeitando o previsto no 

regulamento. Dispõe ainda de instalações auxiliares tais como serviços de barbearia, 

biblioteca, cozinha e refeitório. 

A infraestrutura de acesso à cadeia é muito deficitária o que dificulta a visita dos 

familiares aos reclusos. 

 

Funcionamento 

A cadeia não dispõe de um livro de registos. Dispõe de folhas de registo de visitas, 

uma ficha de registo de entradas e saídas de reclusos, uma folha de registo das visitas 

dos advogados e uma ficha de registo das punições. 

 

Alimentação 

As refeições confecionadas na cadeia é o mesmo para os agentes e para os reclusos 

mas não oferece uma dieta diferenciada para aqueles que, por questões de saúde, dela 

carecem. 

As informações recolhidas indicam que a qualidade dos alimentos baixou muito, 

alegadamente por questões orçamentais, alguns temperos foram cortados da lista das 

aquisições. 

Alguns reclusos relataram situações em que foi confecionado e distribuído carne e 

peixe estragado. 
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Saúde 

A falta de atendimento psicológico regular aos agentes constitui uma das 

preocupações registadas. No entanto, para minimizar o impacto da falta de 

psicólogos, conseguiu-se que uma psicóloga faça atendimentos na cadeia, com 

alguma frequência, fato que não agrada aos agentes, considerando estes que o 

atendimento deve ser feito fora do espaço da cadeia.   

Registou-se igualmente a existência de presos hipertensos, diabéticos, epiléticos, 

tornando-se necessária a presença de um enfermeiro permanente para dar resposta 

às demandas de assistência na cadeia. 

Alguns reclusos relataram que quando fazem um exame médico, a cadeia é que vai 

buscar o exame mas não lhes comunica o resultado do mesmo e que depois de receber 

o resultado não é feita uma consulta com o médico para explicar o resultado dos 

exames. 

Existem relatos e evidências de que alguns reclusos sofrem de distúrbios psicológicos, 

no entanto, não existe um diagnóstico destas situações. 

 

Segurança e medidas disciplinares  

Registou-se a necessidade de aumento do número de agentes de modo a permitir o 

reforço do número de efetivos garantindo melhor segurança nas operações.  

Todas as medidas disciplinares são registadas na ficha de registo de punição na qual 

se faz a referência ao número de processo, à entidade competente para a punição, ao 

nome do recluso e à fundamentação da medida. 

Existem câmaras de vigilância mas devido à falta de ligação elétrica, as mesmas não 

estão em funcionamento. 

 

Regime e atividades 

De acordo com informações avançadas pelas reclusas, estas alegam não disporem de 

espaço para a prática de atividades físicas e que está pendente um pedido para a 

utilização de um único campo disponível.  Este, geralmente, é utilizado pelos 

reclusos. 

 

Visitas e contato com o exterior 
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São poucos os constrangimentos registados a nível das visitas. Há uma Diretiva do 

Ministério da Justiça e Trabalho - MJT que deu orientações para que as revistas 

durante as visitas sejam feitas de forma não abusivas e priorizar a revista dos reclusos 

após as visitas. 

No entanto, constrangimentos com visitas aos reclusos estrangeiros foram registados. 

Segundo estes, para a efetivação de uma visita, o interessado deve fazer um 

requerimento dirigido ao Diretor da Cadeia e muitas vezes há demora na resposta ao 

pedido fazendo com que as pessoas se desloquem à cadeia e não consigam visitá-los. 

Os reclusos de outras ilhas mencionaram que não conseguem contatar 

presencialmente com as suas famílias. 

Os reclusos têm direito a uma chamada por semana. Não conseguindo realizar a 

chamada à primeira tentativa podem tentar posteriormente. Não conseguindo 

realizar a chamada nesse dia, têm que aguardar mais uma semana.  

Algumas reclusas estrangeiras informaram que como muitas não têm recursos 

financeiros para fazer chamadas à família, recorrem à correspondência para contatar 

com a mesma. 

 

Medidas de reinserção social 

Existem programas de educação e formação de adultos de modo a propiciar aos 

reclusos atingir, pelo menos, o nível de escolaridade mínima obrigatória. 

Foram referenciadas por algumas reclusas necessidade de ações de formação de 

modo a que, tanto enquanto estiverem presas ou depois da sua saída, tenham alguma 

forma de conseguir ter rendimentos. Outras alegam que querem fazer rendas, mas 

não conseguem arranjar material para o efeito. 

 

Grupos de risco  

Registou-se a presença de uma reclusa com uma bebé que garantiu que tem tido 

acompanhamento médico regular, adequado à sua situação. No entanto, a mesma 

alega que em algumas situações, a alimentação e água que consome não se adequa à 

de uma mãe que amamenta um bebé. 

 

Tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes 
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Informações obtidas junto dos reclusos indicam atuação de alguns agentes 

desconformes às normas internacionais e nacionais. Foram relatadas situações em 

que, propositadamente, os agentes colocam algemas muito apertadas ficando os 

reclusos com marcas que demoram a desaparecer.  

Existem alegações de agentes que tem atitudes injuriosas com os reclusos, chegando 

a agressão física, sem nenhum motivo aparente. 

Existem alegações de que, após as visitas de organizações de direitos humanos, os 

reclusos que falam com essas organizações sofrem represálias por parte dos agentes. 

 

Religião 

Algumas confissões religiosas deslocam-se semanalmente à cadeia para conversas e 

sessões de culto com os reclusos. 

 

Contato com representações consulares 

Algumas reclusas alegam que nunca ou raras vezes recebem visitas de representantes 

consulares dos seus respetivos países. 

 

Transferência 

De acordo com relatos de algumas reclusas, depois da visita do Subcomité de 

Prevenção da Tortura à cadeia do Sal, algumas reclusas foram transferidas tendo 

recebido a comunicação à noite de que iriam ser transferidas no dia seguinte de 

manhã.  

 

Conhecimento do regulamento interno 

Em conversa com algumas reclusas, alegam que desde a sua entrada não foram 

informadas dos seus direitos e deveres e não têm conhecimento do regulamento 

interno da cadeia. 

 

 

Observações 

A visita decorreu dentro da normalidade, tendo havido total colaboração por parte 

do Diretor da Cadeia bem como dos agentes escalados nos dias da visita. À Chegada, 

os membros do MNP depararam-se com alguma dificuldade em aceder ao espaço 
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visto que como a cadeia não dispõe de ligação elétrica (funciona com geradores que 

naquela hora estavam desligados), a campainha não tocou fazendo com que os 

membros aguardassem um bom tempo até a chegada de alguns funcionários que 

estavam fora da cadeia e assim puderam ter acesso ao interior do estabelecimento 

prisional.  

 

Recomendações 

1. Contratar técnicos sociais e agentes, com a maior brevidade possível, visando 

melhorar as respostas a nível da segurança e realização dos direitos dos 

reclusos.  

2. Comprar e disponibilizar equipamentos de trabalho aos agentes de modo a 

garantir melhor dignidade no exercício da profissão. 

3.  Criar um livro de registos, padronizado a ser utilizado em todas as cadeias. 

4. Reforçar o orçamento da Cadeia de modo a permitir a aquisição de temperos 

necessários à confeção de alimentos, melhorando deste modo a dieta 

alimentar. 

5. Contratar Psicólogos e enfermeiros e/ou firmar parcerias de modo a garantir 

o diagnóstico e acompanhamento dos reclusos que carecem de cuidados 

especiais. 

6. Providenciar espaços adequados para a prática de atividades físicas para as 

reclusas. 

7. Criar condições para que os reclusos colocados em celas disciplinares possam 

usufruir de banho de sol e possam contatar com a família. 

8. Tomar medidas disciplinares com os responsáveis, direta ou indiretamente, 

implicados na prática de atos de tortura ou tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes. 

9. Promover ações de divulgação e disponibilização do regulamento interno. 

 

3.2 Realização de visitas a locais de detenção de forças policiais 

3.2.1 Esquadra de Santa Catarina 

Data e composição da delegação 

- Data: 03/10/2019 

- Delegação: 
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Zaida Morais de Freitas- MNP 

Arlindo Sanches- MNP 

Thelma Tavares- CNDHC 

Ailton Silva – CNDHC 

 

Foi realizada uma visita à Esquadra de Santa Catarina no dia 03/10/2019. A 

delegação, composta por dois membros do MNP, Zaida Morais de Freitas e Arlindo 

Sanches e pelos técnicos da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a 

Cidadania– CNDHC, Thelma Tavares e Ailton Silva, foi recebida pelo Comandante 

Regional, Estevão Tavares que fez a caraterização da situação da criminalidade na 

Região tendo ainda abordado alguns casos, a solicitação dos membros da delegação 

presentes.  

 

Objetivos da visita 

 Conhecer a estrutura e o funcionamento da esquadra; 

 Conhecer as condições das celas; 

 Analisar os registos das ocorrências; 

 Esclarecer acerca do caso de denúncia de agressão física e abuso sexual 

praticado por agente da Polícia Nacional, veiculada pela comunicação social. 

 

Observações  

A visita decorreu dentro da normalidade não tendo ocorrido constrangimentos 

dignos de registo. A equipa fez uma visita às instalações do comando regional, visitou 

as celas de detenção e consultou os registos. Dessa visita e da conversa com os 

responsáveis resultaram algumas recomendações.   

 

Recomendações 

1. Melhorar as condições das celas; 

2. Organizar e manter atualizado o livro de registos; 

3. Celeridade na investigação dos factos; 

4. Informar o MNP sobre os resultados do processo de investigação; 

5. Formar os agentes da PN em Direitos Humanos; 
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6. Adquirir câmaras de vídeo vigilância. 

 

3.2.2 Centro de Instalação Temporária  – CIT 

Data e composição da delegação 

- Data: 04/10/2019 

- Delegação: 

Zaida Morais de Freitas - MNP 

Arlindo Sanches - MNP 

Daniel Silves Ferreira - MNP 

José Viana - MNP 

 

Foi realizada uma visita ao CIT no dia 04 de outubro de 2019, sendo a delegação 

composta por quatro membros do MNP a saber: Zaida Morais de Freitas, Arlindo 

Sanches, Daniel Silves Ferreira e José Viana. Os membros foram recebidos pelo 

Chefe de segurança da ASA, Sr. Leovegildo Barros, que conduziu os mesmos ao 

CIT, na qual se encontrou com os responsáveis da Direção de Estrangeiros e 

Fronteiras, DEF, que monitoram e garantem a segurança do espaço. 

 

Objetivos da visita 

 Conhecer os procedimentos da Polícia de Fronteira; 

 Conhecer o funcionamento e as condições de detenção no Centro de 

Instalação Temporária - CIT; 

 Verificar as condições de acolhimento dos cidadãos estrangeiros, em situação 

irregular, considerados como inadmissíveis ao país, e que aguardam voo de 

retorno ao país de origem;  

 Entrevistar passageiros inadmissíveis ao país; 

 Solicitar informações e esclarecimentos acerca do processo de admissão do 

investigador Guineense. 

 

Metodologia 

A equipa do MNP foi recebida pelo responsável de Segurança do Aeroporto da Praia 

que conduziu a equipa às instalações do CIT. À chegada, a equipa teve que esperar 
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um período de tempo considerável até obter a autorização dos responsáveis da DEF. 

Nas instalações a equipa do MNP inteirou-se das condições existentes no espaço e 

entrevistou 5 passageiros que se encontravam no espaço. 

 

Observações: 

Das entrevistas realizadas e daquilo que foi observado, pôde-se constatar uma 

necessidade de melhoria de algumas condições nas instalações do CIT, 

nomeadamente salas com fraco arejamento, a falta de condições para fazer a 

separação de diferentes pessoas que aí poderão se encontrar, insuficiência de 

produtos de higiene para as mulheres, ausência de espaço para apanhar ar, 

dificuldade em aceder aos seus bens pessoais e no contato com os familiares.  

 

Recomendações  

1. Melhorar as condições das instalações do CIT 

2. Formar os agentes em Direitos Humanos; 

3. Formar os agentes em língua estrangeira, nomeadamente em Inglês e Francês; 

4. Melhorar a abordagem e comunicação; 

5. Celeridade nas decisões; 

6. Diminuir o tempo de espera no CIT; 

7. Facilitar o acesso dos passageiros aos bens pessoais; 

8. Facilitar o contacto com os familiares; 

9. Informar a representação diplomática no país; 

10. Responsabilizar as agências de viagens pelos passageiros não admissíveis. 

 

3.3 Formações 

3.3.1 Formação em Atendimento e Tratamento de Denúncias para os Técnicos, 

Comissários e Membros do MNP e da CNDHC 

A CNDHC e Provedoria de Justiça de Portugal organizaram e realizaram na 

cidade da Praia, de 16 a 18 de setembro de 2019 esta formação com o objetivo de 

dotar os participantes de conhecimentos sobre técnicas e estratégias para um 

atendimento e tratamento adequado das denúncias de violação de direitos 
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humanos e sobre os melhores padrões para a elaboração de recomendações em 

matéria de direitos humanos. 

A metodologia utilizada foi a participativa, de cariz eminentemente prática, com 

recurso sistemático à realidade funcional dos participantes, fazendo uso de técnicas 

como Estudos de Caso e Trabalhos Práticos.     

A formação foi dirigida aos membros MNP e aos Técnicos da CNDHC. 

 Desta formação resultou melhor capacitação técnica para receber e tratar as 

denúncias de violação dos direitos humanos e mais eficácia e objetividade para a 

elaboração de recomendações.  

 

3.3.2 Atelier – “Mecanismos para a prevenção da tortura em África: da 

designação ao funcionamento” e “Workshop prático e lançamento da caixa 

de ferramentas MNP”  

Este atelier teve lugar em Kigali, Ruanda, de 16 a 18 de outubro de 2019 e foi 

organizado pela Associação para a Prevenção da Tortura – APT, com a participação 

das seguintes MNPs regionais: 

• Togo, Ruanda, Mauritânia, Marrocos, Tunísia, Mali, Maurice, Senegal, 

Burkina Faso, Madagáscar, Cabo Verde, África do Sul 

O atelier teve por objetivo geral fortalecer a capacidade dos MNPs africanos para 

desempenhar suas funções nas principais áreas da caixa de ferramentas MNP. E por 

objetivo específico, ajudar os MNPs a definir as principais prioridades e necessidades 

em relação às seguintes dimensões: 

• Desenvolvimento institucional (tema 1 da caixa de ferramentas) 

• Como conduzir as operações (tema 2 da caixa de ferramentas) 

• Compromisso e cooperação (tema 3 da caixa de ferramentas) 

Para a sua realização os organizadores adotaram o método da combinação de 

discussões plenárias com exercícios práticos e interativos posto em prática através da 

constituição de pequenos grupos, com base na caixa de ferramentas, permitindo que 

as instituições participantes compartilhassem as suas experiências e aprofundassem 

tópicos de interesse ou preocupações específicas. 

 

Deste atelier resultaram as seguintes propostas: 

 Proposta de criação de uma rede regional de MNPs; 
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 Proposta de elaboração de planos estratégicos institucionais; 

 Proposta de elaboração de plano de ação de cada MNP; 

 Proposta de elaboração de uma estratégia de comunicação. 

 

3.4 Realização de reuniões com Entidades 

3.4.1 Direção Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social 

No dia 19 de dezembro teve lugar, na sede da CNDHC, uma reunião com o Diretor 

Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social (DGSPRS) em que participaram o 

Diretor da DGSPRS, Paulo Tavares e dois membros do MNP, Zaida Morais de 

Freitas e Arlindo Sanches. 

    

Objetivos do encontro 

 Conhecer o plano de implementação do PASS (Manual de Avaliação e de 

Intervenção com Condenados por Crimes Sexuais); 

 Análise de algumas denúncias de violação de DH nos estabelecimentos 

prisionais de Cabo Verde; 

 

Recomendações 

 Melhorar a comunicação institucional; 

 Informar o MNP sobre a implementação do PASS; 

 Imprimir celeridade na investigação das queixas; 

 Informar o MNP e a CNDHC sobre os resultados dos processos de 

investigação; 

 Garantir o funcionamento das câmaras de vigilância; 

 Capacitar os agentes prisionais em Direitos Humanos, DH. 

 

3.4.2 Direção de Estrangeiros e Fronteiras 

No dia 04/10/2019 teve lugar, nas instalações da DEF, uma reunião com o Diretor 

de Estrangeiros e Fronteiras (DEF) em que participaram o Diretor Augusto Teixeira 

e quatro membros do MNP, Zaida Morais de Freitas, Arlindo Sanches, Daniel Silves 

Ferreira e José Viana. 
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Objetivos do encontro 

 Conhecer os procedimentos da Polícia de Fronteira; 

 Conhecer o funcionamento do CIT- Centro de Instalação Temporária; 

 Solicitar informações e esclarecimentos acerca do processo de admissão do 

caso do investigador Guineense. 

 

Recomendações 

1. Imprimir celeridade na investigação dos factos; 

2. Informar o MNP sobre os resultados do processo de investigação; 

3. Formar dos agentes em DH; 

4. Formar os agentes nas línguas inglesa e francesa; 

5. Melhorar a abordagem e comunicação; 

6. Imprimir celeridade nas decisões; 

7. Diminuir o tempo de espera do CIT; 

8. Facilitar o acesso dos passageiros aos bens pessoais; 

9. Responsabilizar as agências de viagens pelos passageiros não admissíveis. 

 

3.4.3 Delegação do Subcomité de Prevenção da Tortura das Nações Unidas  

Nos dias 27 de setembro, 01 e 09 de outubro de 2019 tiveram lugar, na sede da 

CNDHC, reuniões com a Delegação do Subcomité de Prevenção da Tortura das 

Nações Unidas (SPT), em que estiveram presentes 25 membros dos quais quatro 

membros do MNP, Zaida Morais de Freitas, Arlindo Sanches, Daniel Silves Ferreira 

e José Viana. 

 

Objetivos das reuniões 

o Programar a visita do Subcomité ao Estado de Cabo Verde; 

o Conhecer a missão do Subcomité; 

o Dar a conhecer o funcionamento do MNP e as suas dificuldades; 

o Planificação da visita conjunta à Cadeia Central da Praia; 

o Avaliação da visita conjunta; 

o Recomendações para a melhoria do funcionamento do MNP. 

A Delegação do Subcomité de Prevenção da Tortura apresentou ao MNP de Cabo 

Verde as seguintes recomendações: 
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Recomendações ao MNP 

1. Diligenciar para a rápida Independência da CNDHC face ao governo; 

2. Diligenciar para a Independência do funcionamento do MNP; 

3. Clarificar junto às diferentes entidades o mandato do MNP; 

4. Divulgar o MNP; 

5. Priorizar as visitas não anunciadas; 

6. Evitar as visitas reativas; 

7. Definir, clara e previamente, os objetivos das visitas; 

8. Fazer um mapeamento dos locais a visitar; 

9. Garantir a entrada imediata do MNP nos locais da visita; 

10. Garantir que não haja represálias a seguir às visitas; 

11. Fazer o seguimento das recomendações; 

12. Garantir a confidencialidade das entrevistas efetuadas; 

13. Garantir a análise cuidada dos registos; 

14. Garantir a regularidade das visitas; 

15. Elaborar o relatório de todas as visitas; 

16. Submeter anualmente o relatório do MNP às entidades competentes. 

 

3.5 Reuniões do MNP 

O MNP realizou duas reuniões. A primeira, a 25 de junho de 2019 com o objetivo 

de socializar a resolução que cria o MNP com os membros, definir estratégias de 

funcionamento do Mecanismo e Planificar as visitas a realizar durante o ano de 2019. 

Estiveram presentes na reunião os membros, Zaida Morais de Freitas, Arlindo 

Sanches, Zoraida Fortes da CNDHC, Daniel Silves Ferreira em representação da 

Ordem dos Médicos, Dulce Silva em representação da Ordem dos Advogados e José 

Viana em representação da Plataforma das Comunidades Estrangeiras residentes em 

Cabo Verde. 

A segunda reunião teve lugar a 18 de novembro de 2019 com o objetivo de avaliar a 

pertinência de um intercâmbio com a Provedoria de Justiça Portugal tendo em vista 

conhecer a experiência desta organização, enquanto Mecanismo Nacional de 

Prevenção. 

mailto:cndhc@cndhc.gov.cv
http://www.cndhc.org.cv/


26 

 

 
Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania – Rua Cidade do Funchal – nº 2 – 1º andar - Achada Santo António  

C.P. 191 – Praia – Cabo Verde - Tel.: (+238) 2624506 – Tlm.: 9979687 
E-mail: cndhc@cndhc.gov.cv – Site: www.cndhc.org.cv 

 

Considerando o pouco tempo de atividade do MNP, foi consenso de todos os 

membros presentes que esse intercâmbio seria uma mais-valia para o trabalho do 

MNP e permitiria o reforço de conhecimentos e um melhor conhecimento das boas 

práticas em matéria de intervenção de estruturas desta natureza. Do encontro, ficou 

decidido que a visita deveria ser realizada no mês de fevereiro de 2020. 

Estiveram presentes na reunião, os seguintes membros: Dra. Zaida Morais de Freitas, 

Dr. Daniel Silves Ferreira, Dr. Arlindo Sanches e o novo membro do MNP, o Dr. 

Nilton Moniz, em representação do Ministério Público.  

 

4 Conclusão 

Considerando que este é o primeiro ano de atividade do MNP, não se conseguiu 

visitar todos os locais de privação de liberdade. Neste sentido optou-se por fazer uma 

seleção dos locais, em função do tempo e recursos disponíveis.  

Procurou-se fortalecer as competências dos membros do MNP considerando que 

alguns membros não tinham muita familiaridade com a natureza do trabalho a ser 

desenvolvido pelo MNP à luz da Convenção Contra a Tortura e Outras Penas ou 

Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes e seu Protocolo Facultativo. 

Para o ano de 2020, o MNP reforçará a sua presença nos locais de privação de 

liberdade e vai continuar a monitorar esses locais e a fazer o seguimento da 

implementação das recomendações. 
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