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RELATÓRIO SÍNTESE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Resulta do artigo 37.º, n.º 2, da Lei Orgânica do Ministério Público
- LOMP1 -, que concretiza a orientação estabelecida no artigo 226.º,
n.º 8 da Constituição da República de Cabo Verde - CRCV - que o
Conselho Superior do Ministério Público – CSMP - deve entregar à mesa
da Assembleia Nacional, até 20 de setembro de cada ano, o relatório
sobre a situação da Justiça, o funcionamento do Ministério Público e o
exercício das suas atividades relativo ao ano judicial anterior, contendo,
nomeadamente, as estatísticas sobre a evolução da criminalidade e o
movimento processual.
O presente relatório síntese visa facilitar a consulta do Relatório Anual
do Ministério Público sobre a Situação da Justiça, apresentando uma
versão resumida dos dados estatísticos e das informações, relativamente
às atividades desenvolvidas a nível nacional, numa perspetiva agregada.
Contudo, o relatório síntese não dispensa a leitura do referido Relatório
Anual, que se afigura mais completa e, além dos dados nacionais, dispõe
de dados compartimentados por Comarca.

1 Aprovada pela Lei n.º 89/VII/2011, de 14 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 16/IX/2017, de 13
de dezembro.
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PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
A Procuradoria-Geral da República, órgão superior do Ministério
Público, compreende o Procurador-Geral da República e o Conselho
Superior do Ministério Público.
Na sua dependência funcionam o Conselho Consultivo, os serviços de
apoio técnico e administrativo, o departamento central de ação penal,
o departamento central do contencioso do Estado, o departamento
central de cooperação e direito comparado e o departamento central de
interesses difusos.
Compete ao Procurador-Geral da República, enquanto órgão singular
da Procuradoria-Geral da República, presidir a Procuradoria-Geral da
República e o Conselho Superior do Ministério Público, representar
o Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça, no Tribunal
Constitucional e no Tribunal de Contas, requerer ao Tribunal Constitucional
a declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de qualquer norma
ou resolução de conteúdo material normativo ou individual e concreto.
Enquanto Presidente da Procuradoria-Geral da República compete,
nos termos do n.º 2 do artigo 22.º da Lei Orgânica do Ministério Público,
entre outras, a promoção da defesa da legalidade democrática, a direção,
coordenação e fiscalização da atividade do Ministério Público, emitindo
diretivas, ordens e instruções mediante circulares e despachos a que deve
obedecer a atuação dos magistrados, a convocação do Conselho Superior
do Ministério Público e Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da
República, presidindo as suas reuniões, informar o membro do Governo
responsável pela área da Justiça da necessidade de medidas legislativas
tendentes a conferir exequibilidade aos preceitos constitucionais, fiscalizar
superiormente a atividade processual dos órgãos de polícia criminal,
inspecionar ou mandar inspecionar os serviços do Ministério Público e
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ordenar a instauração de inquérito, sindicâncias e processos criminais
ou disciplinares aos seus magistrados, agentes e funcionários, propor
ao membro do Governo responsável pela área da Justiça providências
legislativas com vista à eficácia do Ministério Público e ao aperfeiçoamento
das instituições judiciárias ou a pôr termo a decisões divergentes dos
tribunais ou dos órgãos da Administração Pública, superintender os
serviços de inspeção do Ministério Público, intervir, pessoalmente ou por
substituição, nos contratos em que o Estado seja outorgante, quando a lei
o exigir, exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei.
No exercício das suas competências, designadamente as acima
referidas, durante o ano judicial o Procurador-Geral da República
desenvolveu diversas atividades, internas e externas, tendentes ao
aprofundamento da intervenção do Ministério Público e ao cumprimento
proactivo das suas competências.

Equipa de trabalho
Considerando a necessidade de o Ministério Público dispor de
um acervo organizado e sistematizado de legislações relativos à sua
organização e funcionamento e diplomas regulamentares que possam
facilitar o trabalho dos magistrados do Ministério Público e operadores
judiciários em geral, determinou-se a criação de uma equipa de trabalho
integrada por magistrados afetos ao gabinete do Procurador-Geral da
República, com a função de organizar, uma revista do Ministério Público.

Diretivas, instruções e ordens de serviço
A uniformização da atuação do Ministério Público com vista à
igualdade de aplicação da lei, da eficácia e eficiência da sua atividade e
de agilização de procedimentos, exigiu a emissão de diretivas, instruções
e ordens de serviços, mediante circulares e despachos, sendo as mais
relevantes as que a seguir são indicadas:
• Circular n.º 1/2018/2019 - relativa a composição, o número
de seções e modo de funcionamento da secretaria dos
departamentos centrais da Procuradoria-Geral da República;
• Circular n.º 2/2018/2019 – relativa à comunicação de situações
de detenção e prisão de estrangeiros;
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• Circular n.º 4/2018/2019 – relativa à relação entre os
departamentos centrais do contencioso do Estado e de
Interesses difusos e os demais serviços do Ministério Público;
• Circular n.º 5/2018/2019 – relativa à articulação do
departamento central de ação penal com as Procuradorias da
República de Comarca;
• Circular n.º 6/2018/2019 – relativa à gestão da cena do crime no
âmbito da coordenação da investigação criminal pelo Ministério
Público quando conta com a coadjuvação dos órgãos de polícia
criminal e estabelecimento do manual de procedimento para
essas atuações;
• Despacho n.º 1/2018/2019 – relativo ao reforço da intervenção
do Ministério Público em matéria de defesa dos direitos e
interesses das crianças e adolescentes na comarca da Praia;
• Despacho n.º 2/2018/2019 – relativo ao levantamento do
estado das instruções e ordens de serviço emitidas pela
hierarquia e revogação ou exclusão das indicadas;
• Despacho n.º 3/2018/2019 – relativo à atualização das
instruções e ordens de serviço que indica;
• Despacho n.º 4/2018/2019 – relativo ao exercício de
competências em matéria de contencioso administrativo pelos
magistrados colocados no departamento central do contencioso
do Estado e articulação com as Procuradorias da República;
• Despacho n.º 5/2018/2019 – relativo à intervenção do
Ministério Público junto dos quatro juízos cíveis do tribunal
judicial da comarca da Praia e acumulação das funções do
Ministério Público junto do Tribunal Fiscal e Aduaneiro de
Sotavento;
• Despacho n.º 6/2018/2019 – relativo à criação de equipa
especial para redução de pendências na Procuradoria da
República da comarca da Praia.
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Protocolos e memorandos
A articulação, cooperação e colaboração entre o Ministério Público e
as entidades externas que se relacionam diretamente com a sua atividade
é um fator importante para uma atuação célere e eficaz, traduzindo-se
numa mais-valia informativa e formativa.
Nessa medida, a Procuradoria-Geral da República, durante o presente
ano judicial, celebrou protocolos de cooperação com as seguintes
entidades:
• Centro de Estudos Judiciários, em julho de 2019, garantindo a
formação inicial, contínua e especializada dos magistrados do
Ministério Público de Cabo Verde;
• Procuradoria-Geral da República de Portugal, em setembro de
2018 assegurando a o plano bianual de execução do protocolo
de cooperação, indicando as áreas de prioridade de ações de
cooperação nos próximos dois anos judiciais.

Relações internacionais
No âmbito da cooperação internacional foram mantidas as cooperações
com instituições congéneres, que permitiram a materialização das ações
de formação e visitas de estudo comparado destinadas aos magistrados,
organizadas pelo CSMP.
Igualmente foi reforçada a cooperação nas organizações regionais,
designadamente das autoridades centrais da região da áfrica ocidental
e internacionais1, o que permitiu a participação em ações de formação,
e bem assim a partilha de experiências e conhecimento de boas práticas
em matéria de organização, funcionamento e cooperação judiciária,
que podem ser objeto de aproveitamento e implementação a nível do
Ministério Público.
No seio dos países que integram a CPLP foi mantido a cooperação com
a PGR de Portugal, que permitiu, no âmbito do protocolo de cooperação,
que magistrados colocados nos departamentos centrais de ação penal e
cooperação e direito comparado participassem em formações e visitas
1 WACAP - rede das autoridades centrais e procuradores da áfrica ocidental - e ARINWA - rede
interagências de recuperação de ativos para África ocidental.

de estudo comparado e conhecessem a organização, funcionamento
e o exercício de funções dos departamentos congéneres de Portugal.
Outrossim, permitiu que magistrados e formadores do Ministério Público
de Portugal deslocassem a Cabo Verde para realizar ações de formação
e troca de experiências sobre matérias que integram as atribuições do
Ministério Público.
No seguimento da cooperação com a direção do Centro de Estudos
Judiciários de Portugal, foi assinado, na cidade da Praia, no dia 19 de
julho de 2019, o Protocolo de Cooperação em matéria de formação entre
o Ministério Público de Cabo Verde e o Centro de Estudos Judiciários.
Ficou igualmente acordado a realização, a partir de janeiro de 2020 do III
Curso de Formação Inicial teórico-prática destinado a 8 (oito), podendo
ser 9 (nove) Procuradores da República Assistentes, cujos resultados do
concurso e classificação final foram aprovados e homologados em julho
de 2019, devendo tomar posse enquanto Procuradores da República
Assistentes até o início do novo ano judicial.
Durante o ano judicial de 2018/2019 foram recebidas na ProcuradoriaGeral da República diversas delegações internacionais, designadamente
do Tribunal de Justiça da CEDEAO, de Portugal, Estados Unidos de
América, Bélgica, Holanda e França.
O Procurador-Geral da República deslocou-se em visitas de trabalho e
representação, tendo participado nos seguintes eventos:
• XXIII conferência e assembleia geral da Associação Internacional
dos Procuradores, que decorreu em Joanesburgo, República da
África do Sul, em setembro de 2018;
• Seminário técnico em matéria de cooperação com o Tribunal
Penal Internacional, investigação de crimes financeiros e
recuperação de ativos, que teve lugar em Haia, Holanda em
janeiro de 2019;
• Conferência Internacional sobre o Ministério Público, sobre a
autonomia e estatuto do Ministério Público, que teve lugar na
cidade de Díli, Timor-Leste, em abril de 2019;
• XVII Encontro dos Procuradores Gerais da CPLP, que decorreu
em Maputo, Moçambique, em junho de 2019.
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O Procurador-Geral da República interveio, na qualidade de orador,
em conferências, seminários, congressos e Encontros, a saber:
• Seminário técnico em matéria de cooperação com o Tribunal
Penal Internacional, investigação de crimes financeiros e
recuperação de ativos, que teve lugar em Haia, Holanda em
janeiro de 2019;
• Conferência Internacional sobre o Ministério Público, sobre
a autonomia do Ministério Público e o seu estatuto, que teve
lugar na cidade de Díli, Timor-Leste, em abril de 2019;
• XVII Encontro dos PGR da CPLP, comunicação sobre o Ministério
Público e o combate ao tráfico de pessoas, que teve lugar em
Maputo, Moçambique, em junho de 2019.
• Conferência Internacional sobre a organização do Ministério
Público face ao combate à corrupção, comunicação de abertura
da conferência que teve lugar em julho de 2018, na cidade da
Praia.

Função fiscalizadora
O Sistema de Informações da República (SIR), foi criado pela Lei
n.º 70/VI/2005, de 27 de junho, e tem por finalidade2 a produção de
informações com vista à preservação da unidade, da soberania, da
integridade territorial e da independência nacional e à prevenção da
prática de atos que, pela sua natureza, possam alterar ou destruir o Estado
de direito democrático constitucionalmente estabelecido.
Enquanto instrumento do SIR, o diploma legal mencionado criou o
Centro de Dados (CD), ao qual compete processar, tratar e conservar
em suporte adequado, designadamente, magnético ou digital, os dados
recolhidos no âmbito das suas atividades.
O Centro de Dados está sujeito à fiscalização pela Comissão de
Magistrados, conforme decorre do disposto no artigo 18.º n.ºs 1 e 6 do
Decreto-Lei n.º 55/2009, de 7 de dezembro.
2 Artigo 2.º da Lei n.º 70/VI/2005, de 27 de junho.

Através do Despacho n.º 3/2015, de 26 de outubro, o ProcuradorGeral da República nomeou três magistrados para integrarem a Comissão
de Magistrados, sendo a comissão presidida por um Procurador-Geral
Adjunto e integrada por dois Procuradores da República de 2.ª Classe. Os
magistrados que integram a comissão de magistrados tomaram posse no
dia 20 de novembro de 2015.
Desde a tomada de posse os magistrados que integram a comissão têm
realizado visitas regulares ao SIR, com uma periodicidade quadrimestral3,
para fiscalizarem o centro de dados. Essa calendarização de visitas vem
sendo respeitada, ressalvados sempre as impossibilidades pontuais dos
magistrados por razões de agenda profissional, mas tem havido os devidos
ajuste de datas com a direção do SIR, de modo que as visitas anualmente
programadas sejam respeitadas. Existe um quadro de respeito e de
confiança entre a comissão e o diretor-geral que tem facilitado o integral
desempenho das funções pela comissão de magistrados.
As visitas de trabalho têm tido lugar nas próprias instalações onde
se encontra o centro de dados4 e os magistrados têm tido acesso
pessoal e direto à base de dados, nas quais têm realizado pesquisas,
das fiscalizações realizadas desde o início de funções e não resultaram
quaisquer informações dignas de registo e reveladores de irregularidades
e ilegalidades.

Departamentos Centrais
Nos termos do artigo 19.º da LOMP5 funcionam na Procuradoria-Geral
da República, na dependências do Procurador-Geral da República o
Departamento Central de Ação Penal - DCAP, o Departamento Central do
Contencioso do Estado - DCCE, o Departamento Central de Cooperação
e Direito Comparado - DCCDC e o Departamento Central de Interesses
Difusos - DCID. A composição desses departamentos e as competências
encontram-se previstas nos artigos 71.º a 76.º da LOMP.
3 No ano de 2019 foram programadas visitas para os meses de abril, setembro e dezembro, tendo
sido realizada a visita referente ao mês de abril, estando agenda para setembro a segunda visita, e
a terceira será realizada em dezembro.
4 Encontra-se organizado em três grupos de ficheiros e a comissão de magistrados tem constatado, desde a primeira visita até a última realizada, que a mesma vem sendo atualizada com
aumento assinalável de ficheiros, ultrapassando largamente três centenas.
5 Lei n.º 89/VII/2011, de 14 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 16/IX/2017, de 13 de dezembro.
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Através da Deliberação n.º 22/CSMP/2017-2018, de 31 de janeiro
de 2018 o CSMP procedeu à colocação dos magistrados que compõem
cada um dos departamentos, cujo início de funções, conforme decorre
da própria deliberação, estava condicionada à conclusão das obras de
adaptação e reabilitação do edifício que veio a albergar a ProcuradoriaGeral da República. Assim, só em finais de julho e durante os meses de
agosto e setembro foram instaladas e as atividades começaram a partir do
início do ano judicial de 2018/2019.
Com o início de funções privilegiou-se os aspetos organizacionais
e de gestão, deixando para fase subsequente a nomeação dos
coordenadores, considerando o número reduzido de magistrados afetos
a cada departamento, e com acompanhamento regular e sistematizado
do Procurador-Geral da República de modo a serem criadas todas as
condições logísticas, organizacionais para uma melhor implementação e
funcionamento possível de cada um dos departamentos.
Houve reuniões internas regulares entre os magistrados e também com
o Procurador-Geral da República, além de reunião com a Polícia Judiciária,
quer com a direção, através do PGR, e através dos magistrados com os
diretores, coordenadores, inspetores-chefes e inspetores, demais órgãos
de polícia criminal de competência especializada, serviços relevantes da
administração pública e de cujas colaborações os departamentos carecem
para exercerem as suas competências.
Foram aprovados6 todos os instrumentos de gestão essenciais
para o funcionamento dos departamentos e suas articulações com as
Procuradorias da República e demais serviços do Ministério Público.

6 Despacho n.º 22/2017-2018 – relativo a organização e distribuição de serviço no DCAP; Despacho n.º 23/2017-2018 – relativo a distribuição de serviço no DCAP; Despacho n.º 24/2017-2018 –
relativo à indicação de processos, que estavam sendo tramitados nas Procuradorias da República
e cuja competência foi atribuída ao DCAP; Circular n.º 1/2018/2019 - relativa a composição, o
número de seções e modo de funcionamento da secretaria dos departamentos centrais da Procuradoria-Geral da República; Circular n.º 3/2018/2019 – relativa à relação entre departamento
central de cooperação e direito comparado e os demais serviços do Ministério Público; Circular
n.º 4/2018/2019 – relativa à relação entre os departamentos centrais do contencioso do Estado e
de Interesses difusos e os demais serviços do Ministério Público; Circular n.º 5/2018/2019 – relativa à articulação do departamento central de ação penal com as Procuradorias da República
de Comarca; Despacho n.º 4/2018/2019 – relativo ao exercício de competências em matéria de
contencioso administrativo pelos magistrados colocados no departamento central do contencioso do Estado e articulação com as Procuradorias da República.

No apoio aos magistrados exerceram funções na secretaria inicialmente
12 (doze) oficiais de justiça, tendo no decurso do ano uma escrivã de
direito sido transferida para o Serviço de Inspeção, pelo que no final
do ano judicial estavam a trabalhar na secretaria 11 (onze) oficiais de
justiça. A secretaria é constituída por três cartórios e uma seção central.
Os cartórios estão sob a responsabilidade de escrivãs de direito, sendo um
para cada departamento, sendo que o do contencioso do Estado acumula
com o de interesses difusos.

Conselho Superior do Ministério Público
O Conselho Superior do Ministério Público exerce as competências
em matéria de gestão e disciplina dos magistrados do Ministério Público,
administração autónoma dos recursos humanos, financeiros e materiais
das procuradorias, bem como dos seus próprios.
Essas competências são desenvolvidas essencialmente através de
deliberações tomadas em sessões, tendo, no decurso do ano judicial,
reunido 21 (vinte e uma) vezes, sendo 10 (dez) em sessões ordinárias e
11 (onze) em sessão extraordinária, proferiu 249 (duzentas e quarenta e
nove) deliberações, das quais 125 (cento e vinte e cinco) numeradas.
Dessas deliberações são de se destacar as seguintes:
• Aprovação do relatório anual sobre a situação da Justiça, o
funcionamento do Ministério Público e o exercício das suas
atividades;
• Fixação dos Valores de Referência Processual Mínimo - VRPM que devem ser alcançados por magistrados e Procuradorias da
República;
• Aprovação do Plano de Atividades do CSMP para o ano de
2018/2019;
• Aprovação do Plano de formação contínua para magistrados;
• Aprovação do plano de formação para oficiais de justiça e
técnicos superiores do Ministério Público;
• Aprovação do relatório do serviço de Inspeção do Ministério
Público;
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• Aprovação do Plano de Inspeções para o ano judicial de
2019/2020;
• Apresentação do Governo da proposta de projeto de 2.ª
alteração da orgânica do Ministério Público;
• Apresentação ao Governo de proposta de alteração da lei de
inspeção do Ministério Público;
• Aprovação do modelo de cartão dos funcionários do Ministério
Público;
• Aprovação do regulamento sobre inventário dos Bens do
Ministério Público;
• Aprovação do regulamento interno de controlo e circulação no
edifício da PGR;
• Aprovação do regulamento de modelo de cartão de identificação
de magistrado jubilado;
• Aprovação do regulamento de contagem física de processos e
acerto estatístico;
• Aprovação do modelo de ficha biográfica e disciplinar de
magistrados do Ministério Público;
• Aprovação da conta de gerência do CSMP do ano económico
de 2018;
• Aprovação da conta de gerência da PGR do ano económico de
2018;
• Aprovação da proposta de orçamento do CSMP para o ano
económico de 2020;
• Realização de concurso para promoção à categoria de
Procurador da República de 1.ª Classe;
• Realização de concurso para promoção à categoria de
Procurador da República de 2.ª Classe;
• Realização de concurso para promoção de técnico superior de
nível II;
• Realização de concurso para acesso à categoria de Ajudante de
Escrivão de Direito;
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• Promoção de 1 (um) oficial de diligências para categoria de
ajudante de escrivão;
• Nomeação definitiva e colocação de 26 (vinte e seis) oficiais de
diligências, após o decurso de um ano de estágio;
• Nomeação provisória, após aprovação em concurso de três
técnicos superiores para o SATA;
• Nomeação e colocação de 5 (cinco) Procuradores da República
de 3.ª Classe;
• Reforço da Procuradoria da República da Comarca do Sal que
passou a contar com 3 (três) Procuradores da República desde
abril de 2019;
• Reforço da Procuradoria da República da Comarca do Tarrafal
que passará a contar com 2 (dois) Procuradores da República a
partir de 16 de setembro de 2019;
• Aprovação do relatório final e classificação final de concurso de
recrutamento de 7 (sete) Procuradores da República Assistentes;
• Movimentação mediante transferência de magistrados a
nível nacional para diferentes Procuradorias da República de
Comarca;
• Autorização para destacamento de magistrados e Procuradores
da República Assistentes para a Procuradoria da República
da Comarca da Praia, para integrarem a Equipa Especial de
Redução de Pendência, e reforço da Procuradoria da República
de São Vicente;
• Renovação de licença sem vencimento de um ano a um
Procurador da República de 2.ª Classe;
• Concessão de licença de longa duração a Procuradora da
República de Círculo;
• Concessão de licença até um ano de um secretário do Ministério
Público;
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• Realização de concurso público e aprovação da imagem gráfica
e logotipo do Ministério Público;
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• Renovação de licença até um ano de uma escrivã de direito e
de um ajudante de escrivã de direito;
• Renovação de licença até um ano de um técnico superior do
SATA;
• Aprovação da lista de antiguidades dos magistrados do
Ministério Público com referência a 31 de dezembro de 2018;
• Aprovação da lista de antiguidades dos oficiais de justiça do
Ministério Público com referência a 31 de dezembro de 2018;
Todas as 249 (duzentos e quarenta e nove) deliberações, das quais
125 (cento e vinte e cinco) numeradas foram devidamente cumpridas
pelo secretariado do CSMP.
Foi realizado a primeira reunião ordinária do CSMP fora das instalações
da Procuradoria-Geral da República, no âmbito da deslocalização das
reuniões do CSMP, tendo sido escolhido a Comarca de Tarrafal de
Santiago.
O CSMP continua a publicar mensalmente no portal do Ministério
Público o Boletim informativo, dando conta de todas as atividades
desenvolvidas.
O CSMP passou a publicar no portal do Ministério Público os
orçamentos que anualmente lhe são alocados pelo Estado e a respetiva
conta de gerência aprovada em sessão do CSMP para apresentação ao
Tribunal de Contas para julgamento.

Visitas às Procuradorias da República e reuniões de
trabalho com os magistrados
Com vista ao exercício das suas funções e em conformidade com o
plano de atividades, no decurso do presente ano judicial os vogais do
CSMP efetuaram, no mês de julho, visita de trabalho à Procuradoria da
República da Comarca do Tarrafal.
A visita de trabalho teve como propósito conhecer in loco a situação do
funcionamento da Procuradoria da República após a realização de obras
de beneficiação e reabilitação do Palácio da Justiça e dos Serviços do
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Ministério Público, reunir com a magistrada e funcionários do Ministério
Público e assim tomar ciência das suas preocupações, necessidades,
sugestões e debater com os mesmos os problemas que enfrentam no
cumprimento das suas atribuições.

Magistrados do Ministério Público
O quadro de pessoal da magistratura do Ministério Público contou
inicialmente com 64 (sessenta e quatro) magistrados, sendo 4 (quatro)
Procuradores-Gerais Adjuntos, 3 (três) Procuradores da República de
Círculo, 6 (seis) Procuradores da República de 1ª Classe, 16 (dezasseis)
Procuradores da República de 2ª Classe e 35 (trinta e cinco) Procuradores
da República de 3ª Classe.
Esse quadro de magistrados passou para 69 (sessenta e nove)
Procuradores da República com a nomeação e tomada de posse, em
julho de 2019, de mais 5 (cinco) Procuradores da República de 3.ª Classe
que concluíram o estágio e foram considerados aptos a ingressarem na
carreira do Ministério Público após inspeção. Continuam em estágio por
mais seis meses 2 (dois) Procuradores da República Assistentes, conforme
ilustra o quadro que se segue:
Quadro n.º 1 – Magistrados do Ministério Público
Quadro de MMP

Em efetividade de funções

2017/2018

2018/2019

PGA

4

3

3

PRC

3

2

2

PR

62

59

60

Total

69

64

65
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Gráfico n.º 1 - Número de magistrados do Ministério Público, por género

Formação contínua
Nos termos do artigo 32.º n.º 1 do EMMP, os magistrados do Ministério
Público, em exercício de funções, têm direito e o dever de participar em
ações de formação contínua, organizadas pelo CSMP.
Dispõe ainda o n.º 2 desse mesmo artigo que os magistrados do
Ministério Público em exercício de funções devem participar anualmente
em, pelo menos, uma ação de formação.
Apesar de o orçamento do CSMP dispor de verba na rúbrica de
formação, a realidade arquipelágica do país e a necessidade de reunir
o maior número possível de magistrados numa mesma ilha, de modo
a abranger em cada formação o máximo possível de magistrados, são
as despesas com deslocação e estadia é que elevam os custos de cada
ação de formação. Por isso, o orçamento de formação, que é uma rúbrica
cativada, apesar de prever verba suficiente para realização das ações
de formação, não foi possível realizar todas as previstas nos planos de
formação aprovados pelo CSMP, por insuficiência da rúbrica de deslocação
e estadia, o qual também responde pelas despesas com as deslocações do
Serviço de Inspeção, com os médicos legistas quando realizam autópsias
médico-legais e também com os órgãos de polícia criminal quando
efetuam detenções e transporte de detidos para ilha diferente de onde o
suspeito ou arguido foram detidos.

Inobstante essas limitações orçamentais, a PGR e o CSMP, promoveram
durante o ano judicial 2018/2019, em conformidade com o plano de
formação aprovado, ações de formação, que a seguir se indica, em que
os magistrados do Ministério Público foram convidados e autorizados a
participar:
• Vinte e cinco magistrados participaram na Conferência
Internacional de Luta Contra o Cibercrime - Os Ministérios
Públicos da CPLP no Contexto Global, que teve lugar na cidade
da Praia, nos dias 11 e 12 de abril de 2019;
• Trinta e um magistrados participaram na formação sobre
Violência Baseada no Género: Reforço da Capacidade Técnica
dos Operadores Judiciários, que teve lugar na cidade da Praia,
nos dias 15 e 16 de maio de 2019;
• Trinta e nove magistrados participaram na Conferência
Internacional - A Formação de Magistrados: Tendência de
Futuro, que teve lugar na cidade da Praia, no dia 19 de julho
de 2019.
Ainda:
• Cinquenta e dois magistrados participaram no III Retiro do
Ministério Público, que teve lugar na cidade de Assomada, ilha
de Santiago, no dia 13 de abril de 2019;
• Quatro magistrados participaram na Visita de Trabalho ao
Departamento Central de Investigação e Ação Penal - DCIAP
da Procuradoria-Geral da República de Portugal, em Lisboa, de
25 de março a 05 de abril de 2019;
• Dois magistrados participaram na Visita de estudo comparado
do Departamento Central de Cooperação e Direito Comparado
- DCCDC - à Procuradoria-Geral da República de Portugal, em
Lisboa, de 18 a 22 de março de 2019.
Além dessas formações, os magistrados do Ministério Público,
em efetividade de funções, tiveram a oportunidade de participar
em 54 (cinquenta e quatro) ações de capacitação de curta duração,
designadamente, congressos, seminários e ateliês no país e no estrangeiro,
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organizados por entidades nacionais e/ou estrangeiras e de realizar visitas
de trabalho às instituições congéneres.
Nos termos do artigo 11.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 33/2017, de
25 de julho, que aprovou o Estatuto do Pessoal Oficial de Justiça, deve
ser assegurada formação contínua, de superação de conhecimentos
profissionais, aos oficiais de justiça, designadamente na área processual,
administrativa, informática, estatística e comportamental.
E nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 42/VII/2009, de 27 de julho e
artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 9/2013, de 26 de fevereiro, o CSMP no
seu plano de atividades deve elaborar e orçamentar anualmente ações de
formação destinadas aos funcionários do quadro comum.
Assim o CSMP e a PGR promoveram e autorizaram a participação em
ações de formação de capacitação de curta duração, designadamente
seminários e ateliês no país, organizadas durante o ano judicial 2018/2019,
Com efeito:
• Dois técnicos superiores do SATA participaram no “Rencontre
sur la mise en oeuvre effective de la convention de la Haye du
29 mai 1993 sur la Protection des Enfants et la coopération en
matìere d’adoption internacioale”, que teve lugar em Abidjan,
entre 19 a 21 de fevereiro de 2019;
• Uma técnica superior dos SATA participou na formação
“Meeting of the Working Group on Ilicit Practices”, que teve
lugar em Haia/Holanda, entre 21 e 23 de maio de 2019;
• Um oficial de justiça participou na formação de formadores
sobre a Gestão dos Tribunais e das Procuradorias, que decorreu
em Lisboa, entre 01 a 04 de outubro de 2018;
• Dois oficiais de justiça participaram na formação sobre o
programa estatístico SATA, que decorreu na cidade da Praia,
entre 04 e 07 de dezembro de 2018;
• Uma técnica superior dos SATA participou na formação de
formadores sobre “Unidade Móvel de Formação (unidade de
Treinamento Móvel)”, que teve lugar na cidade da Praia, entre
29 de julho e 01 de agosto de 2019;
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• Quatro oficiais de justiça participaram na formação sobre
Organização e Gestão dos Tribunais, Serviços do Ministério
Público e de Investigação Criminal, que decorreu em Mindelo,
entre os dias 15 a 19 de outubro de 2018;
• Um técnico superior dos SATA participou na formação sobre
Organização e Gestão dos Tribunais, Serviços do Ministério
Público e de Investigação Criminal, que decorreu em Mindelo,
entre os dias 15 a 19 de outubro de 2018;
• Dois técnicos superiores dos SATA participaram na formação
sobre Violência Baseada no Género: Reforço da Capacidade
Técnica dos Operadores Judiciários, que decorreu na cidade da
Praia, entre 15 e 16 de maio de 2019;
• Dois oficiais de justiça participaram na formação sobre
Violência Baseada no Género: Reforço da Capacidade Técnica
dos Operadores Judiciários, que decorreu na cidade da Praia,
entre 15 e 16 de maio de 2019.

Participação de magistrados em comissões e grupos de
trabalho
Não obstante as intervenções processuais, os magistrados tiveram
intervenção em várias outras atividades, no âmbito das atribuições do
Ministério Público, designadamente em reuniões dos Grupos de trabalho
no âmbito da avaliação pelo GIABA do sistema nacional de luta conta
lavagem de capitais e financiamento do terrorismo, na preparação do
plano nacional de luta contra o crime de tráfico de pessoas, na Comissão
Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania, no âmbito da luta
contra o crime de Violência Baseada no Género, enquanto vogais no
Conselho Superiores do Ministério Público, nos atos púbicos de abertura
de propostas no âmbito de concursos públicos, enquanto Membro da
Comissão de Programas Especiais de Segurança, do grupo de trabalho
para informatização do registo criminal e Membro do Comité Pro-Criança.
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• Um oficial de justiça participou na formação de formadores
sobre “Unidade Móvel de Formação (unidade de Treinamento
Móvel)”, que teve lugar na cidade da Praia, entre 29 de julho e
01 de agosto de 2019;
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Os Magistrados do Ministério Público tiveram ainda intervenção em
vários ateliers de criação e de alteração de atos legislativos, designadamente
da regulamentação do ECA, da Lei da Droga, do Código eleitoral, Lei de
investigação criminal e Lei da política criminal.

Recrutamentos
Foram nomeados e colocados 5 (cinco) Procuradores da República
em julho de 2019, para iniciarem funções em setembro de 2019, o que
permitirá reforçar a capacidade de resposta e permitiu o reforço das
Procuradorias da República da Comarca do Sal, Tarrafal, São Vicente e
Praia.
Dois Procuradores da República Assistentes terão de realizar mais seis
meses de estágio, completado esse período e depois de inspecionados
e considerados aptos, serão nomeados, o que permitirá continuar o
processo de reforço das Procuradorias da República, em ordem a melhor
a capacidade de resposta institucional.
Ciente dessa necessidade de reforço do quadro da magistratura
do Ministério Público, o CSMP, na sessão ordinária de julho de 2019,
aprovou o relatório do júri e a classificação final do concurso público de
recrutamento de mais 7 (sete) Procuradores da República Assistentes, para
efeito de nomeação e início do estágio de dezoito meses, findo qual serão
nomeados como Procurador da República de 3.ª Classe, assegurando
assim o reforço da capacidade de resposta do Ministério Público.
Em junho de 2018 foram nomeados definitivamente 26 (vinte e seis)
oficiais de diligências após terem realizado um estágio probatório por um
período de um ano.
E, em dezembro de 2018 foram nomeados 3 (três) técnicos superiores
para o SATA, sendo um para área de finanças e contabilidade, um
para gestão administrativa e patrimonial e um para gestão dos recursos
humanos.
Com esses recrutamentos, no final do ano judicial o quadro de pessoal
que auxiliou os magistrados passou a ser constituído por 195 (cento e
noventa e cinco) funcionários, sendo 174 (cento e setenta e quatro)
oficiais de justiça e 21 (vinte e um) funcionários do quadro comum.

Do total de 174 (cento e setenta e quatro)7 oficiais de justiça, estiveram
em efetividades de funções no Ministério Público 163 (cento e sessenta
e três), 21 (vinte e um) são secretários, 33 (trinta e três) são escrivães de
direito8, 33 (trinta e três) são ajudantes de escrivão e 76 (setenta e seis)
são oficiais de diligências.
O reforço do quadro de pessoal oficial de justiça ocorrido nos últimos
cinco anos9 e as promoções realizadas em todas as categorias de oficiais de
justiça, permitiu ao CSMP estruturar em termos minimamente adequados
as secretarias nas 16 (dezasseis) Procuradorias da República e 2 (duas)
Procuradorias da República de Círculo e o dos departamentos centrais da
Procuradoria-Geral da República.

Desenvolvimento na carreira
Dando continuidade ao processo de desbloqueamento no acesso à
carreira iniciado em 2014/2015, realizado as inspeções classificativas
aprovadas pelos planos de inspeção e garantido os recursos financeiros
necessário, o CSMP abriu concursos para nove vagas de promoção de
acesso à categoria de Procurador da República de 1.ª e dezasseis vagas
à categoria de Procurador da República de 2.ª Classe, abarcando assim
todos os magistrados cujo tempo de serviço permitia o desenvolvimento
na carreira. Não foram abertos concursos de promoção à categoria de
Procuradores da República de Círculo e a Procuradores-Gerais Adjuntos,
porque ainda não existem magistrados, em efetividade de funções, com
tempo mínimo de serviço para esse efeito.
O desenvolvimento na carreira de oficial de justiça faz-se mediante
promoção e, nos termos do estatuto, entre outros requisitos depende de
realização de curso ou concurso. No decurso do ano judicial o CSMP
7 Desse total 11 (onze) não se encontram em efetividade de funções, sendo que 2 (dois) se encontram adoentados e de baixa médica do estrangeiro, 4 (quatro) em licença sem vencimento, 1 (um)
a estagiar como juiz assistente, 2 (dois) requisitados, sendo 1 (um) na Polícia Judiciária e 1 (um)
em comissão de serviço no Tribunal Constitucional, 1 (um) em comprimento de pena disciplinar
de inatividade e 1 (um) a aguardar decisão do STJ.
8 Estando 1 (um) a exercer funções de secretário do Ministério Público, em comissão de serviço,
na secretaria da Procuradoria da República da Comarca do Maio.
9 77 (setenta e sete) oficiais de diligências, sendo 22 (vinte e dois) nomeados em 2015, 24 (vinte e
quatro) em 2018, 26 (vinte e seis) em 2019 e 5 (cinco) contratados em 2019, aos quais se acresce
mais 13 (treze) oficiais de justiça reafectados pelo CSMJ, perfazendo um total de 90 (noventa)
oficiais de justiça.
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organizou concurso para promoção à categoria de ajudante de escrivão
de direito, na sequência da qual, um oficial de diligência foi promovido à
categoria de ajudante de escrivão de direito.
Relativamente a técnicos superiores que fazem parte do quadro
comum, o CSMP, em julho de 2019, abriu concurso para duas vagas de
acesso à categoria de técnico superior de nível II.

Movimento de magistrados
No presente ano judicial foram realizadas movimentações de
magistrados, que permitiram a colocação de 5 (cinco) novos Procuradores
da República nas Procuradorias da República de Comarcas de ingresso,
transferências de magistrados para diversas Procuradorias da República de
comarca e ainda o reforço das procuradorias da República das Comarcas
do Sal, que passou a contar com três magistrados, do Tarrafal que passará
a contar com dois magistrados, de São Vicente, que passou a contar com
mais dois magistrados e da Praia com mais um magistrados.
Dois Procuradores da República Assistentes continuarão o estágio por
mais um período de seis meses, completado esse período e depois de
inspecionados e considerados aptos, serão nomeados, o que permitirá a
continuação do processo de reforço das Procuradorias da República, em
ordem a melhor a capacidade de resposta institucional.
Foi renovada a licença por um período de um ano de um magistrado
e concedido licença de longa duração a uma magistrada.

Atividade normativa e propostas de providência legislativa
Nos termos do artigo 37.º, n.º 1, al. g) da LOMP, compete ao CSMP
propor, ao membro do Governo responsável pela área da Justiça, através
do Procurador-Geral da República, providencias legislativas com vista à
eficiência do Ministério Público e ao aperfeiçoamento das instituições
judiciárias.
Nesse âmbito, foi aprovado pelo CSMP regulamentos de contagem
física de processos e acerto estatístico, inventário dos bens do Ministério
Público, interno de controlo e circulação no edifício da PGR, modelo
de ficha biográfica e disciplinar de magistrados do Ministério Público,

RELATÓRIO SÍNTESE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Foi aprovada pelo CSMP, em fevereiro de 2019, e apresentada ao
Governo proposta de projeto de alteração da lei de inspeção do Ministério
Público e proposta de projeto de lei de segunda alteração da Lei Orgânica
do Ministério Público.
Das propostas de projeto de lei de alteração da lei de inspeção e da
segunda alteração da Orgânica do Ministério apresentadas ao Governo,
apenas a da inspeção foi priorizada pelo Governo, que submeteu
à Assembleia Nacional uma proposta de projeto de alteração, que
basicamente acolheu toda proposta do CSMP, exceto o referente à
alteração de dois para três o tempo mínimo de cada inspeção ordinária.

Avaliação e classificação
A atividade inspetiva ordinária é anualmente realizada com base no
plano anual de inspeção, aprovado pelo CSMP, onde são inscritas as
inspeções a serem realizadas.
Durante o ano judicial 2018/2019 foram efetuadas 28 (vinte e
oito) inspeções, sendo 24 (vinte e quatro) referentes ao plano de
inspeções ordinária aprovado para o ano judicial de 2018/2019, 3
(três) correspondentes a inspeções que transitaram do ano judicial de
2017/2018 e relativo a magistrados em comissão de serviço, e ainda 1
(uma) inspeção extraordinária, a pedido do magistrado.
Das 24 (vinte e quatro) inspeções aprovadas pelo plano de inspeção
para o ano judicial de 2018/2019, 17 (dezassete) foram ordinárias e 7
(sete) a Procuradores da República Assistentes. As inspeções abrangeram
o trabalho realizado nos últimos dois anos pelos magistrados nas comarcas
onde exerceram funções.
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Procuradores da República inspecionados, avaliados e classificados

Procuradores da República
N.ºs

Procuradorias
da República
inspecionadas

Magistrados
inspecionados

Mês

Âmbito da
inspeção

1.

Paúl

1

Fevereiro
/2019

Dez. 2017 a
Dez. 2018

2.

Tarrafal

1

Junho
/2019

Dez.2015 a
Junho.2019

3.

Porto Novo/
Santa Catarina

1

Junho
/2019

Jan.2016 a
Jun.2019

4.

Porto Novo

1

Janeiro
/2019

Dez. 2017 a
Dez. 2018

5.

Maio

1

Fevereiro
/2019

Dez. 2017 a
Dez. 2018

6.

Brava

1

Fevereiro
/2019

Dez. 2017 a
Dez. 2018

7.

Boa Vista

1

Janeiro
/2019

Dez. 2017 a
Dez. 2018

8.

São Domingos

1

Janeiro
/2019

Dez. 2017 a
Dez. 2018

9.

Mosteiros

1

Fevereiro
/2019

Dez. 2017 a
Dez. 2018

10.

São Filipe/Praia

1

Novembro
/2018

Set.2015 a
Nov.2018

11.

Paúl/São Filipe

1

Dezembro
/2018

Mar.2016 a
Dez.2018

12.

São Nicolau

1

Fevereiro
/2019

Dez. 2017 a
Dez. 2018

13.

São Nicolau/Sal

1

Dezembro
/2018

Fev.2016 a
Dez.2018

14.

Brava/Santa
Catarina

1

Junho
/2019

Nov.2015 a
Jun.2019

15.

Sal/Ribeira
Grande

1

Junho
/2019

Ag.2015 a
Jul.2019

16.

São Domingos

1

Novembro
/2018

Jun.2016 a
Nov.2018

17.

Santa Catarina

1

Novembro
/2018

Set.2015 a
Jul.2018

Quadro n.º 3
Procuradores da República inspecionados, avaliados e classificados

Procuradores Assistentes
N.ºs

Procuradorias
da República

Magistrados
inspecionados

Mês

Âmbito da
Inspeção

1.

Praia

1

Março
/2019

Fev.2018 a
Fev.2019

2.

Praia

1

Março
/2019

Fev.2018 a
Fev.2019

3.

Praia

1

Março
/2019

Fev.2018 a
Fev..2019

4.

Praia

1

Março
/2019

Fev.2018 a
Fev.2019

5.

Praia

1

Abril
/2019

Fev.2018 a
Fev.2019

6.

São Vicente

1

Abril
/2019

Fev.2018 a
Fev.2019

7.

São Vicente

1

Abril
/2019

Fev.2018 a
Fev.2019

As inspeções destinaram-se a recolher informações sobre o
funcionamento das Procuradorias da República e sobre o mérito dos
magistrados colocados nessas Procuradorias da República.
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O plano anual de Inspeções ordinárias foi integralmente cumprido,
pese embora, nem todos os relatórios tenham sido finalizados, notificados
aos respetivos inspecionados e apreciados em sessão do CSMP. Estão
sendo envidados esforços para até o início do ano judicial os seis
relatórios em falta sejam elaborados e o CSMP poder apreciar e classificar
os magistrados inspecionados.
Das 17 (dezassete) inspeções realizadas a Procuradores da República
foram atribuídas 10 (dez) classificação qualitativa de Bom, com diferentes
classificações quantitativa e 1 (um) classificação de Bom com distinção.
Todos os 8 (oito) Procuradores da República que iniciaram funções em
janeiro de 2018 foram inspecionados e classificados.
Realizadas inspeções aos 7 (sete) Procuradores da República
Assistentes, 5 (cinco) obtiveram classificação qualitativa de Bom, graduados
e considerados aptos para o exercício de funções de Procurador da
República de 3.ª Classe e 2 (dois) obtiveram classificação de Suficiente,
tendo, por isso, de continuar o estágio por um período de mais seis
meses, findo o qual serão novamente inspecionados para saber se devem
ser considerados aptos para ingressarem na carreira de Procurador da
República.
Na sequência de cada inspeção realizada, o CSMP tem formulado
recomendações aos Serviços e magistrados inspecionados, que
posteriormente a implementação será verificada pelo Serviço de Inspeção
nas inspeções subsequentes e visitas inspetiva.
Foi realizado ao longo do ano judicial uma visita inspetiva à Procuradoria
da República da Boa Vista visando conhecer o estado de funcionamento
da Procuradoria da República e em especial da Secretaria.

Ação disciplinar
No âmbito da ação disciplinar, o CSMP é o órgão superior de disciplina
dos magistrados e funcionários das secretarias do Ministério Público e
demais recursos humanos.
Durante o ano judicial de 2018/2019 o CSMP determinou a realização
de 6 (seis) inquéritos e um Inspetor foi designado para realização de um
inquérito determinado pela tutela de um dos órgãos de polícia criminal,

perfazendo assim 7 (sete) inquéritos instruídos pelo Serviço de Inspeção.
Todos os seis inquéritos tiveram como inquiridos magistrados do Ministério
Público. Cinco foram concluídos com propostas de arquivamento, tendo
o CSMP, apreciado e decidido pelo arquivamento dos inquéritos. Um dos
inquéritos estava pendente a 31 de julho de 2019, todavia, foi concluído
e remetido ao CSMP em agosto de 2019.
Em resultado das atuações disciplinares do CSMP, foram decididos 5
(cinco) processos, sendo 4 (quatro) referentes a oficiais de justiça e 1 (um)
a magistrado, com aplicação das seguintes penas:
• Uma pena de aposentação compulsiva;
• Uma pena de suspensão, com perda de retribuição, no entanto
suspensa na sua execução;
• Uma pena de inatividade;
• Duas penas de suspensão.
O CSMP não foi, no decurso do ano judicial, notificado para responder
a recurso das decisões disciplinares proferidas ao longo deste ano judicial.
Transitaram para o próximo ano judicial 1 (um) processo disciplinar
contra oficial de justiça.

Quadro n.º 4 – Processos disciplinar
Transitados
dos Anos
Competência Anteriores
Disciplinar
Magst.
PGR/CSMP

0

Total

Decididos

Transitados
Tec.
Sup.

Magst. Magst. Magst. Magst.
1

Ofic.
0

2018
/2019

Ofic.
5

1
Ofic.
5

1
Ofic.
4

0
Ofic.
1

0
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Gestão por objetivo e para obtenção de resultados
Consciente da necessidade de uma gestão para resultados e com
objetivos mensuráveis, o CSMP aprovou e fixou para o ano judicial
de 2018/2019 os valores de referência processual mínimo que cada
Procuradoria da República e magistrado deviam alcançar. Para as
Procuradorias da República com maior volume de processos tramitados e
pendentes, o valor fixado foi superior ao do ano judicial de 2017/2018.
Através de avaliação regular mediante relatórios enviados mensalmente e
apreciados trimestralmente e, também através de relatórios do serviço de
inspeção, o cumprimento dos objetivos foi sendo seguido e sempre que
se revelou necessário tomaram-se as medidas adequadas.
A avaliação dos resultados quanto aos objetivos processuais fixados
permitiu concluir que % das Procuradorias da República de Comarca
não só alcançaram como superaram os valores de referência processual
fixados, que a nível nacional também foi superado, em %, e 15 (quinze)
das 16 (dezasseis) Procuradorias da República de Comarca encerraram
mais processos do que aqueles que entraram, ultrapassando em %,
contribuindo dessa forma para a redução de pendências em matéria
criminal não só nessas Procuradorias da República, mas também a nível
nacional em 34,1 %.

Outras atividades
Retiro do Ministério Público
Foi realizado em abril de 2019, no concelho de Santa Catarina de
Santiago, o III Retiro dos Magistrados do Ministério Público, no qual
participaram magistrados de todas as Procuradorias da República, com
exceção do colocado em Ribeira Grande, por motivos relacionados com
transporte, tendo sido uma ocasião para auscultar os magistrados, analisar
e debater sobre os resultados, os problemas e constrangimentos que cada
uma das Procuradorias da República e respetivos magistrados enfrentam
no cumprimento das suas atribuições. Foi igualmente uma oportunidade
para estreitar o espírito de pertença à instituição e de convívio entre os
magistrados.
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O Retiro teve o programa a seguir indicado, que foi integralmente
cumprido:

• Gestão Financeira e Orçamental;
• Funcionamento do SATA;
• Diversos.

Orçamento do CSMP
O orçamento do Conselho Superior para o ano económico de 2018
foi de 353 667 409$00, (trezentos e cinquenta e três milhões, seiscentos
sessenta e sete mil, quatrocentos e nove escudos) sendo 319 785 023$00
(trezentos e dezanove milhões setecentos e oitenta e cinco mil e vinte e
três escudos) nas rúbricas de despesas com o pessoal, 33 909 306$00
(trinta e três milhões, novecentos e nove mil, trezentos e seis escudos)
para as despesas de funcionamento.
Fez-se reforços, anulações e transferências inter-rubricas no valor
16 763 176$00 (dezasseis milhões, setecentos e sessenta e três mil,
cento e setenta e seis escudos), sendo 12 542 597$00 (doze milhões,
quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e sete escudos)
de despesas com o pessoal e 4 220 580$00 (quatro milhões, duzentos e
vinte mil, quinhentos e oitenta escudos) com despesas de funcionamento.
Procedeu-se à descativação das verbas prevista na rúbrica de
recrutamento e nomeações no montante de 17 000 000$00 (dezassete
milhões de escudos), para o recrutamento de Oficiais de Justiça e Técnicos
Superiores.
Da mesma forma procedeu-se à descativação da verba da rúbrica de
outros suplementos e abonos para efetivação de pagamento de subsídio
de exclusividade atribuído aos Oficiais de Justiça.
Houve ainda reforço orçamental no montante de 22 278 772$00 (vinte
e dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, setecentos e setenta e dois
escudos), conforme as Resoluções n.ºs 94 e 117/2018 do Conselho de
Ministros, para pagamento das progressões atrasadas dos magistrados do
MP e salários retroativos a favor do Procurador da República reintegrado
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em março de 2018, na sequência de acórdão do STJ que anulou a
deliberação de setembro de 2013 que havia impedido o reingresso após
licença sem vencimento.
Com a reafetação de 13 (treze) Oficiais de Justiça do CSMJ para o
CSMP10, procedeu-se ao reforço orçamental na rúbrica de pessoal do
quadro no montante de 7 820 922$00 (sete milhões, oitocentos e vinte
mil, novecentos e vinte e dois escudos).
Assim, o orçamento bruto do CSMP, para o ano de 2018 foi de 383 767
103$00 (trezentos e oitenta e três milhões, setecentos e sessenta e sete
mil, cento e três escudos), cativados 3 304 713$00 (três milhões, trezentos
e quatro mil, setecentos e treze escudos) ficando disponível o montante
de 380 462 390$00 (trezentos e oitenta milhões, quatrocentos e sessenta
e dois mil, trezentos e noventa escudos) de duodécimos recebidos da
Direção Geral do Tesouro.
As despesas orçamentais foram de 371 265 562$00 (trezentos e
setenta e um milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e
sessenta e dois escudos), sendo as despesas com o pessoal de 341 538
991$00 (trezentos e quarenta e um milhões, quinhentos e trinta e oito
mil, novecentos e noventa e um escudos) e as despesas de funcionamento
29 726 571$00 (vinte e nove milhões, setecentos e vinte e seis mil
quinhentos e setenta e um escudos).
As rúbricas com maior pressão de execução e com maiores incidências
sobre o total das despesas efetuadas foram deslocações e estadas, no
valor de 5 735 830$00 (cinco milhões, setecentos e trinta e cinco mil,
oitocentos e trinta escudos), material de escritório, no valor de 4 114
591$00 (quatro milhões, cento e catorze mil, quinhentos e noventa e um
escudos), equipamento administrativos, no valor de 3 676 169$00 (três
milhões, seiscentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e nove escudos),
comunicações, no valor de 2 537 515$00 (dois milhões, quinhentos
e trinta e sete mil, quinhentos e quinze escudos) e combustíveis e
lubrificações, no montante de 2 506 830$00 (dois milhões, quinhentos e
seis mil, oitocentos e trinta escudos).
Uma das rúbricas que inspira maiores preocupações é a das despesas
de deslocação e estada, com a qual tem sido assumido as deslocações
do Serviço de Inspeção, as com deslocação de médicos legistas quando
10 Deliberação nº 20/CSMP/2017-2018, de 2 de março de 2018.

solicitados para realização de autópsias médico legais, deslocação entre
ilhas para apresentação de detidos na sequência de mandados de
detenção emitidos pelo Ministério Público e ainda todas as deslocações
de magistrados, oficiais de justiça e demais recursos humanos para
participarem em ações de formação. Essas despesas assumidas pelo CSMP,
designadamente de pagamento de despesas de deslocação e estadia dos
médicos legistas e peritos médico, de elementos dos órgãos de polícia
criminal quando acompanham os detidos, carecem urgentemente de
serem revistas porque oneram em demasia o orçamento do CSMP, pelo
que deveriam ser suportados pelos serviços de origem do perito e dos
órgãos de polícia criminal, libertando recursos para serem usados pelo
CSMP.
O saldo de gerência foi no valor de 9 196 828$00, (nove milhões,
cento e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e oito escudos), sendo 8 239
275$00 (oito milhões, duzentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e
cinco escudos) de despesas com o pessoal e 957 553$00 (novecentos e
cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e três escudos) de despesas
de funcionamento, representando a sua maioria valores cativo.
A conta de gerência referente ao ano económico de 2018 foi apreciada
e aprovada pelo Conselho Superior do Ministério Público, na sua reunião
ordinária de 22 de maio de 2019, por unanimidade dos presentes, e de
seguida remetida, dentro do prazo legal, para o Tribunal de Contas para
efeito de julgamento.
No orçamento de Estado para o ano económico de 2019, foi alocado
ao CSMP um orçamento no valor de 370 997 490$00 (trezentos e
setenta milhões, novecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa
escudos).
Desse montante foram cativados o valor correspondente a 20% do
total das verbas orçamentadas nos grupos económicos de remuneração
variáveis, aquisição de bens e serviços e de ativos não financeiros, o
equivalente a 6 035 591$80 (seis milhões, trinta e cinco mil, quinhentos e
noventa e um escudos e oitenta centavos), tendo ficado disponível o valor
de  364 961 898$20 (trezentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e
sessenta e um mil, oitocentos e noventa e oito escudos e vinte centavos)
para as despesas correntes, sendo 334 900 850$00 (trezentos e trinta e
quatro milhões, novecentos mil, oitocentos e cinquenta escudos) para
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despesas com o pessoal, e 30 061 048$20 (trinta milhões, sessenta e um
mil, quarenta e oito escudos e vinte centavos) para aquisição de materiais,
produtos, fornecimentos, serviços externos e pequenos equipamentos.
Ainda desse montante será atribuído ao SIJ, em regime duodecimal,
o montante corresponde a 9 591 996$00 (nove milhões, quinhentos e
noventa e um mil, novecentos e noventa e seis escudos), gerido direta e
exclusivamente pelo seu conselho de gestão.
Quanto à execução orçamental, a 31 de julho, que corresponde ao
final do ano judicial para o Ministério Público, o CSMP executou um
total de 194 284 169$00 (cento e noventa e quatro milhões, duzentos  e
oitenta e quatro mil, cento e sessenta e nove escudos), o que corresponde
a 53,2% do orçamento disponível e, desse montante 175 864 101$00
(cento e setenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil,
cento e um escudos) referem às despesas com pessoal e 18 420 068$00
(dezoito milhões, quatrocentos e vinte mil, e sessenta e oito escudos), às
despesas com aquisição de bens e serviços correspondentes.
De um modo geral a execução orçamental vem sendo realizada com
muita dificuldade, sendo que as rúbricas com maiores percentagens de
execução são as de material de escritório - que tem como orçamento
disponível o valor de  3 496 000$00 ( três milhões quatrocentos e noventa
e seis mil escudos) e o total das despesas o valor de 2 785 852$00 (dois
milhões setecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois
escudos), correspondente a 79,7% de execução -, deslocação e estadas –
que tem como orçamento disponível 3 044 832$80 (três milhões, quarenta
e quatro mil, oitocentos e trinta e dois escudos e oitenta centavos) e o total
das despesas 4 784 449$00 (quatro milhões setecentos e oitenta e quatro
mil quatrocentos e quarente e nove escudos), correspondendo a 157% de
taxa de execução -, dos equipamentos administrativos - com o valor do
orçamento disponível de 1 840 000$00  (um milhão, oitocentos e quarenta
mil escudos) e 967 131$00 (novecentos e sessenta e sete mil cento e trinta
e um escudos) do total de despesas, correspondendo a 52,6% de taxa
de execução - e outros serviços - com valor do orçamento disponível
de 2 412 397$60 (dois milhões, quatrocentos e doze mil, trezentos e
noventa e sete escudos e sessenta centavos) e o total das despesas de
2 387 222$00 (dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil, duzentos e
vinte e dois escudos), correspondendo a 98,9% de taxa de execução.

É de se mencionar que também a verba disponibilizada na rúbrica de
aquisição de consumíveis de secretaria, nomeadamente toner e tinteiro,
impressora, papel para fotocópias etc., tem-se revelado insuficiente para
fazer face ao volume crescente de processos movimentados, sobretudo
nas Procuradorias da República com maior volume de processos entrados
e tramitados, sendo o caso paradigmático o da Procuradoria da República
da Comarca da Praia.
Realça-se que o funcionamento do Serviço de Inspeção e a
deslocação para realização de atos que integram as suas competências,
designadamente inspeções e instrução de processos disciplinares e
inquéritos e, bem assim a deslocação de equipa médica para realização
de autópsias médico-legais fez aumentar as despesas com a rúbrica de
deslocações e estadias e mesmo com reforços essa rúbrica mostra-se
deficitária, o que obrigou, no âmbito do plano de inspeções ordinárias
para o ano judicial de 2019/2020, até dezembro serem previstas apenas
inspeções na ilha de Santiago, reservado as inspeções às demais comarca
para após o início de execução do orçamento de 2020.
Torna-se necessário resolver a questão da realização das autópsias
médico-legais, mediante a instalação e funcionamento do Instituto de
medicina legal de Cabo Verde, tal como consta do programa do MJT,
porque os custos com a realização de perícias médico-legais e igualmente
os custos com deslocação de órgãos de polícia criminal aquando das
detenções têm sido elevados e pesam negativamente no orçamento do
CSMP. Na verdade, essas despesas deveriam constar dos orçamentos
de cada uma daquelas entidades, porque essas despesas têm estado
a sobrecarregar em demasia o orçamento do CSMP, apresentando
invariavelmente negativo, impedindo em alguns casos a realização de
ações de formação.
Foi concluído o processo de gestão orçamental e financeira desconcentrada
dos recursos financeiros iniciada desde 2015, com efetiva participação de
todas as Procuradorias da República na gestão dos recursos financeiros
alocados ao CSMP, através dos respetivos secretários e sob superintendência
dos coordenadores e magistrados que dirigem as Procuradorias da
República, visando assegurar a gestão mais eficiente e transparente.
Em março de 2019 o CSMP, acompanhando o processo de evolução
da gestão orçamental e financeiro, aderiu ao processo de bancarização
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da gestão orçamental, através do banco do tesouro, encerrando as contas
junto dos bancos comerciais.

Condições de instalação e funcionamento
Em matéria de instalações e condições de funcionamento das
Procuradorias da República, renovando as preocupações de insuficiência
de espaços e das condições de alguns dos espaços afetos ao Ministério
Público nas diversas comarcas, é de ressaltar que muitas preocupações
que vinham sendo colocados nos sucessivos relatórios, como são os
casos da Procuradoria da República de Círculo de Barlavento e das
Procuradorias da República da Boa Vista, e do Tarrafal, foram resolvidas
com a realização de obras de beneficiação e melhorias.
Na Procuradoria da República da Comarca da Praia, a Curadoria
de Menores mudou em abril de 2019 para um outro edifício particular,
arrendado, situado em Achada de Santo António, partilhando o mesmo
edifício com os Juízos de família e menores.
A realização de obras de beneficiação e melhorias permitiram criar
melhores condições de instalação e funcionamento dos Serviços do
Ministério Público em particular e da justiça no geral.
A situação de insuficiência de gabinetes para magistrados e espaços
para instalação da secretaria do Ministério Público no Palácio da Justiça
da Praia é sobejamente conhecido e recorrentemente mencionado
nos sucessivos relatórios do CSMP, situação que tende a agravar a cada
ano e com o reforço de oficiais de justiça e magistrados. Esse quadro
só será invertido com medidas de fundo e com visão de futuro, que
irremediavelmente passará pela construção de um campus da justiça,
onde deverão ser instalados todos os tribunais e serviços da justiça, e
bem assim os órgãos superiores da justiça, muitos instalados em edifícios
arrendados.

Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República
As funções consultivas da Procuradoria-Geral da República, por força
da LOMP11, devem ser exercidas através de um Conselho Consultivo,
11 Art.º 60.º a 67.º da Lei n.º 89/VI/2011, de 14 de Fevereiro.
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A exiguidade do quadro de magistrados do Ministério Público, o escasso
número de Procuradores-Gerais Adjuntos em efetividade de funções e a
indefinição em que termos e condições que os ex-Procuradores-Gerais
da República podem participar no Conselho, principalmente quando
não são magistrados de carreira, ainda não permitiram a instalação do
Conselho Consultivo.
Não obstante essa limitação e mesmo em regime de acumulação
de funções, a Procuradoria-Geral da República tem exercido a função
consultiva através do Procurador-Geral da República e respetivo gabinete
e com apoio dos Procuradores-Gerais Adjuntos.
Nesse âmbito foram emitidos 6 (seis) pareceres que, nos termos da lei,
foram solicitados sobre matéria diversa, sendo todos relativos a projetos
de diplomas legais provenientes do Governo e da Assembleia Nacional.

Cooperação judiciária internacional em matéria penal
A LOMP estabelece, na alínea i) do artigo 20.º, que compete à
Procuradoria-Geral da República “Exercer as funções de autoridade central
em matéria de cooperação jurídica e judiciária, nos termos de tratados e
acordos internacionais de que Cabo Verde seja parte.”
Por sua vez, o número 1 do artigo 21.º da Lei n.º 6/VIII/2011, de 29
de agosto, que estabelece as formas e princípios gerais de cooperação
judiciária internacional em matéria penal, veio dispor que é designada
como Autoridade Central para todas as formas de cooperação judiciária
internacional em matéria penal a Procuradoria-Geral da República.
A Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde foi designada
como Autoridade Central, designadamente, no âmbito da Convenção
Internacional Contra a Corrupção, da Convenção das Nações Unidas
Sobre a Criminalidade Organizada e Transnacional e para Convenção do
Conselho de Europa sobre Cibercrime.
Relativamente à cooperação jurídica e judiciária entre os Estados
membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa12, é a
12 Convenções: de auxílio judiciário em matéria penal – Resolução n.º 83/IX/2018, de 8 de junho;
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Procuradoria-Geral da República que tem assumido as funções de
Autoridade Central.
Através do Despacho n.º 414/2017, de 6 de março de 201713, S.
Ex.ª Ministra da Justiça e Trabalho delegou competências em matéria de
cooperação judiciária internacional no Procurador-Geral da República,
visando maior rapidez e eficiência na tramitação das formas de cooperação
que a lei permite a delegação de competências.
Durante o presente ano judicial, com a mudança para novas instalações
da Procuradoria-Geral da República14, e com a organização e início de
funcionamento da secretaria central dos departamentos centrais15, após
a colocação16 de uma magistrada no departamento central de cooperação
e direito comparado - DCCDC – e de um tradutor no serviço de tradução
e cifra, esse departamento começou a funcionar, e sob a coordenação
de um dos Procuradores-Gerais Adjunto, o que veio permitir melhorar
a organização, funcionamento, qualidade e capacidade de resposta
institucional em matéria de cooperação jurídica e judiciária internacional.
Assim, no âmbito da cooperação judiciária internacional, durante o ano
judicial ora findo, foram recebidas 85 (oitenta e cinco) cartas rogatórias
que se vieram a juntar aos 65 (sessenta e cinco) que transitaram do ano
judicial anterior, perfazendo 150 (cento e cinquenta), dos quais foram
cumpridas e devolvidas 82 (oitenta e dois), permanecendo pendentes 68
(sessenta e oito).
Do total de cartas rogatórias pendentes 56 (cinquenta e seis) são
provenientes de Portugal, 2 (dois) de França, 2 (dois) de Itália, 1 (um) de
Luxemburgo, 1 (um) do Brasil, 1 (um) de Espanha, 1 (um) de Polónia, 1
(um) de Uzbequistão, 1 (um) de Ucrânia e 1 (um) de Bélgica e, da região
oeste africana apenas existe 1 (um) proveniente de Burkina Faso.
Foram expedidas 11 (onze) cartas rogatórias que se juntaram aos 35
(trinta e cinco) transitados do ano anterior, perfazendo 46 (quarenta e
seis). Do total dessas cartas rogatórias expedidas apenas foram devolvidas
de transferência de pessoas condenadas – Resolução n.º 96/VIII/2014, de 21 de fevereiro; de extradição – Resolução n.º 98/VIII/2014, de 21 de fevereiro.
13 Publicado no Boletim Oficial n.º 15, II Série, de 27 de março.
14 Ocorrida nos meses de julho e agosto de 2018.
15 Circular n.º 1/2018-2019, de 31 de outubro de 2018.
16 Deliberação n.º 22/CSMP/2017-2018, de 31 de janeiro de 2018.
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Em matéria de transmissão ativa de processos penais transitaram 3
(três) processos, sendo um ao Brasil, um a Portugal e um a Espanha.
No que se refere a transmissão passiva de processos penais, ou seja, de
processos recebidos de outros países para que o exercício da ação penal
seja continuado em Cabo Verde, entrou apenas 1 (um) processo penal,
provindo de França.
Quanto a pedido de extradição passiva, foi recebido 1 (um) pedido
provindo de Roménia e ativamente não foi solicitado qualquer pedido
novo, permanecendo pendentes 2 (dois) pedidos, sendo 1 (um) aos
Estados Unidos de América e 1 (um) a Guiné-Bissau.
No que se refere à transferência de pessoas condenadas foi concluído
o processo de transferência de uma condenada para continuação de
cumprimento de pena em Guiné-Bissau.
Foi registo 1 (um) pedido de execução de sentença penal provindo
de Portugal.
Quadro n.º 5 – Atividades realizadas mais relevantes
Pedidos de execução de sentença penal

1

Pedidos de extradição

1

Transmissão passiva de processos penais

1

Transferência de pessoas condenadas

1

Quadro n.º 6 – Cartas Rogatórias

Pendentes

Recebidas

total

Cumpridas /
devolvidos

Pendentes
por Cumprir

65

85

150

82

68

39

5 (cinco), permanecendo por serem cumpridas e devolvidas 41 (quarenta
e um).

40
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Esses dados permitem concluir que existe um incremento da
cooperação judiciária internacional em matéria penal, quer de pedidos
ativos, quer de pedidos passivos, abrangendo quase todas as formas de
cooperação judiciária em matéria penal e uma diversificação de países
da proveniência e de destino dos pedidos de cooperação jurídica e
judiciária.
Cabo Verde, através do Ministério Público, é membro da WACAP
- rede das autoridades centrais e procuradores da áfrica ocidental - e
também da ARINWA – rede interagências de recuperação de ativos para
África Ocidental, tendo participados em todas as reuniões organizadas e
na 5.ª assembleia geral anual da ARINWA e na 8.ª reunião plenária da
WACAP que decorreram entre os dias 20 e 23 de novembro de 2018, em
Cotonou, Benim.

Cooperação em matéria de adoção internacional
A LOMP estabelece, na alínea i) do artigo 20.º, que compete à
Procuradoria-Geral da República “Exercer as funções de autoridade central
em matéria de cooperação jurídica e judiciária, nos termos de tratados e
acordos internacionais de que Cabo Verde seja parte.”
Nos termos do artigo 6.º n.º 1 da Lei n.º 57/VIII/2014, de 3 de
Fevereiro, que transpõe e adequa ao direito interno os comandos contidos
na Convenção de Haia relativo à proteção de crianças e à cooperação
internacional em matéria de adoção internacional, são definidos os
requisitos que permitem reconhecer que uma criança está em condições
de ser adotada, que os futuros pais são elegíveis e aptos a prosseguirem e
estabelecerem o vínculo da adoção, bem como o sistema de cooperação
entre os Estados partes na convenção.
A Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde foi designada como
Autoridade Central no âmbito da Convenção de Haia relativa à Proteção
das Crianças e à Cooperação em matéria de Adoção Internacional.17
Transitaram do ano judicial anterior 125 (cento e vinte e cinco)
processos administrativos de pedidos de adoção, que vem sendo objeto
de reavaliação e tramitação, sendo 78 (setenta e oito) provenientes de
17 Aprovada, para adesão, pela Resolução n.º 105/VII/2009, de 29 de Junho, entrou em vigor na
ordem jurídica cabo-verdiana em 1 de Janeiro de 2010.
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No decurso do ano judicial entrou apenas 1 (um) pedido provindo
de Portugal, perfazendo um total de 126 (cento e vinte e seis) pedidos
pendentes.
Foram arquivados 47 (quarenta e sete) processos administrativos
com pedidos de adoção por desistências, sendo 24 (vinte e quatro) de
Espanha, 22 (vinte e dois) de Portugal e 1 (um) de Itália. Ocorreu 1 (uma)
extinção de instância relativo a um pedido de França. Permanecem assim
pendentes 78 (setenta e oito) processos.
Dos 78 (setenta e oito) processos pendentes 57 (cinquenta e sete) são
provindos de Portugal, 10 (dez) de França, 08 (oito) de Espanha, 1 (um)
do Brasil, 1 (um) de Itália e 1 (um) provindo dos tribunais.
Desse total de 78 (setenta e oito) pendentes, 64 (sessenta e quatro)
são processos de candidaturas que estão aguardando disponibilidade
de crianças para adoção, 1 (um) é processo de candidatura com criança
identificada, 9 (nove) são de regularização de situação, ou seja, de crianças
que se encontram a viver com os futuros pais adotivos no estrangeiro, mas
os respetivos processos de adoção ainda não foram concluídos, 1 (um)
de confiança judicial (período de pré-adoção) e 3 (três), sendo um com
parecer negativo, outro de criança falecida em Itália e um processo de
adoção plena.
A maioria desses processos pendentes continuam a ser constituído
por aqueles que deram entrada entre 2005 e 2009 e com a atribuição à
Procuradoria-Geral da República de competências de Autoridade Central
para a Adoção Internacional foram transferidos para PGR.
A situação relativa a crianças disponíveis para adoção não se alterou
no ano judicial de 2018/2019, ou seja, as informações provindas das
instituições nacionais, mais especificamente do ICCA, é de que não
existem crianças disponíveis para adoção.
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Portugal, 32 (trinta e dois) de Espanha, 11 (onze) de França, 2 (dois) de
Itália, 1 (um) do Brasil e 1 (um) dos tribunais.
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Quadro n.º 7 – Síntese de processos de adoção internacional
Transitados do
ano anterior

Recebidas

total

125

1

125

Arquivados
Pendentes
por desistência
47

78

O CAI tem comunicado regularmente com as Autoridades Centrais
com candidaturas depositadas em Cabo Verde, informando sobre a
inexistência de crianças disponíveis para adoção e solicitando informação
sobre o interesse ou não dos candidatos em permanecer com a candidatura,
tendo em conta o longo período de espera e bem assim a falta de
criança para Adoção Internacional. Dos contactos estabelecidos, algumas
Autoridades Centrais, nomeadamente de Espanha e Portugal, enviaram
informações e apenas sobre algumas candidaturas, o que determinou
o encerramento de 47 (quarenta e sete) processos por desistência, pelo
que, ainda aguarda-se informações das demais autoridades centrais para
ser dado seguimento aos processos.
Uma vertente importante sobre a qual o CAI tem incidido a atividade
é a cooperação com o secretariado da Convenção de Haia e autoridades
centrais congéneres, procurando sobretudo conhecer o modo de trabalho
e de funcionamento, que é importante considerando que a instalação
do CAI foi recente. Na sequência da ação de formação realizada, o
secretariado da Convenção disponibilizou-se em apoiar Cabo Verde
na adesão aos demais instrumentos essenciais e complementares à
Convenção de Haia e relativo aos direitos e proteção de crianças, foi
estabelecida uma equipa de trabalho com técnicos do MNEC e MEFIS.
Apesar dos sucessivos esforços desencadeados junto do MNEC e MEFIS,
através de todos os meios de comunicação disponíveis, continua a não ser
possível reunir a equipa de trabalho de modo a avançar com a iniciativa.

Gabinete do Procurador-Geral da República
O Procurador-Geral da República é apoiado no exercício das suas
funções por um gabinete, composto por uma diretora, um assessora, duas
secretárias e um condutor.

As competências do gabinete desenvolvem-se na área do apoio jurídico
e intervenção processual, nas relações com outros serviços e entidades
e com os cidadãos, designadamente através da análise e resposta dos
pedidos, exposições, ofícios, reclamações, elaboração de informações,
projetos de despacho e notas informativas e toda documentação e
solicitações dirigidas à Procuradoria-Geral da República.
O gabinete também responde às solicitações informais relativas a
diversos assuntos, muitos de natureza urgentes, designadamente pedidos
de esclarecimentos, documentos provindos de instituições, magistrados,
serviços administrativos, Procuradorias da República, cujo volume é
significativo.
Nesse capítulo, durante o último ano judicial, foram registados 1 596
(mil, quinhentos e noventa e seis) comunicações extra processuais (não
confidenciais), menos 16,8% dos registados no ano judicial passado – em
que haviam sido registados 1 918 (mil, novecentos e dezoito). Foram
enviados e expedidos 1 586 (mil, quinhentos e oitenta e seis) ofícios não
confidenciais, menos 13,6% dos enviados no ano judicial anterior – em
que haviam sido enviados 1 836 (mil, oitocentos e trinta e seis) sendo 20
(vinte) assinados pelo Procurador-Geral da República.
Quanto aos ofícios confidenciais, foram recebidos 52 (cinquenta e
dois), menos 52,7% em relação aos recebidos no ano judicial anterior
– 110 (cento e dez) - e expedidos 61 (sessenta e um), menos 57,9% dos
enviados no ano anterior – 145 (cento e quarenta e cinco - sendo desses
5 (cinco) assinados pelo Procurador-Geral da República.
Quadro n.º 8 – Atividades desenvolvidas
Ofícios recebidos

Ofícios expedidos

1 596

1 586

Além dessas atividades, na pessoa da sua diretora, passou a dirigir o
serviço de apoio técnico e administrativo18, tem delegação de competências
18 Artigo 68.º n.º 3 da Lei n.º 89/VIII/2011, de 14 de fevereiro, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 16/IX/2017, de 13 de dezembro.
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em matéria de coordenação da recolha e tratamento dos dados estatísticos
a nível nacional, coordenação da biblioteca, do portal eletrónico do
Ministério Público e de toda informação oficial da Procuradoria-Geral
da República. Nessa matéria, presta todos os esclarecimentos solicitados
pelos jornalistas e prepara as notas para comunicação social e que são
colocadas no portal.
Nesse capítulo é de referir que foram elaborados 27 (vinte e sete)
notas de imprensa colocados no portal, respondidos 26 (vinte e seis)
pedidos de informações de jornalistas, nacionais e estrangeiros, mais
23,8% do que em relação ao ano passado. Em relação à matéria da
comunicação e informação, desde abril de 2019 que foi recrutado, em
regime de contrato de avença, um técnico superior, com formação na
área de comunicação social para colaborar em toda área de comunicação
e imagem institucional.

Ministério Público nos Tribunais Superiores
O Ministério Público é representado nos Tribunais Superiores pelo
Procurador-Geral da República, que pode delegar suas funções no Vice
Procurador-Geral ou nos Procuradores-Gerais Adjuntos.
Durante o ano judicial em curso a representação junto dos Tribunais
Superiores – Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Constitucional e
Tribunal de Contas - foi assegurado pelo Procurador-Geral da República e
por 2 (dois) Procuradores-Gerais Adjuntos.

O Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça
Intervenções processuais
Das atividades desenvolvidas pelo Ministério Público no Supremo
Tribunal de Justiça, salienta-se intervenções em quatro jurisdições - cível,
criminal, fiscal e administrativo.
No ano judicial em referência, a Procuradoria-Geral da República
recebeu um total de 742 (setecentos e quarente e dois) processos
tramitados no Supremo Tribunal de Justiça, os quais vieram juntar aos 119
(cento e dezanove) que tinham transitado do ano anterior, perfazendo um
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De todas as intervenções destacam-se a formulação de promoções,
pareceres e outras intervenções em 76 (setenta e seis) recursos-crime,
280 (duzentos e oitenta) recursos cíveis e fiscal e 230 (duzentos e trinta)
recursos em contencioso administrativo. Ainda teve intervenção em 26
(vinte e seis) autos de Habeas Corpus.

Quadro n.º 9 – Síntese dos processos com intervenção do Ministério Público
Transitados do
Ano anterior

Entrados

Devolvidos

Transitados para
o ano seguinte

119

742

742

119

Quadro n.º 10 – Intervenções processuais de maior relevo
Total de
promoções,
pareceres
e outras
intervenções

Recursoscrime

Recursos
cíveis e
fiscal

302

76

280

Recursos
Providencias
contencioso
de Habeas
administrativo
Corpus
230

26

O Ministério Público no Tribunal Constitucional
Intervenções processuais
Das atividades desenvolvidas pelo Ministério Público no Tribunal
Constitucional, salienta-se intervenções nos recursos de amparo,
fiscalização sucessiva abstrata e concreta da constitucionalidade e
reclamações.
No ano judicial em referência, a Procuradoria-Geral da República
recebeu um total de 35 (trinta e cinco) processos tramitados no Tribunal
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total de 861 (oitocentos e sessenta e um) processos. Formulou promoções,
pareceres e devolveu 742 (setecentos e quarente e dois) processos, tendo
transitado para o novo ano judicial 119 (cento e dezanove).
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Constitucional, tendo formulado promoções e pareceres nos 34 (trinta e
quatro), sendo 2 (dois) em processos de fiscalização sucessiva abstrata, 2
(dois) em processos de fiscalização concreta de constitucionalidade e 35
(trinta e cinco) em recursos de amparo.
Quadro n.º 11 – Intervenções processuais de maior relevo

Total das
Intervenções

35

Formulação de
promoções e pareceres
fiscalização
sucessiva
abstrata

fiscalização
concreta de
constitucionalidade

Recurso de
amparo

Reclamações

4

2

29

0

O Ministério Público no Tribunal de Contas
Intervenções processuais
Das atividades desenvolvidas pelo Ministério Público no Tribunal de
Contas, salienta-se intervenções no julgamento de contas de gerência,
processos de multa e recursos.
No ano judicial em referência, a Procuradoria-Geral da República
recebeu um total de 186 (cento e oitenta e seis) processos, tendo
formulado promoções e pareceres e devolvido 315 (trezentos e quinze)
processos.
De todas as intervenções destacam-se a formulação de promoções
e pareceres em 310 (trezentos e dez) contas de gerência e em 5 (cinco)
relatórios de auditoria e ainda 1 (um) recurso de sentença. Não recebeu
acórdão para efeito de instauração da competente execução.
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contas de gerência

Relatórios de auditoria

Promoção
execução
acórdãos

310

5

0

Formulação de promoções e pareceres

Ministério Público nos Tribunais de Relação
O Ministério Público é representado nos Tribunais de Relação, pelas
Procuradorias da República de Círculo, sendo um no círculo de Barlavento,
com sede na cidade do Mindelo e outro no círculo de Sotavento, com
sede na cidade de Assomada, conforme dispõe o art.º 7.º n.º 1 e 77.º da
LOMP.
Em cada uma das Procuradorias da República exerceram funções um
Procurador da República de Círculo.
No decurso do ano judicial em referência as Procuradorias da
República de Círculo receberam e tramitaram pareceres num total de 1
471 (mil quatrocentos e setenta e um) processos provindos dos Tribunais
de Relação, sendo 666 (seiscentos e sessenta e seis) na Procuradoria
da República de Círculo de Barlavento e 805 (oitocentos e cinco) na
Procuradoria da República de Círculo de Sotavento, transitando para o
próximo ano judicial um total de 135 (cento e trinta e cinco) processos,
sendo 97 (noventa e sete) na PRCSV e 38 (trinta e oito) na PRCBV.
Na área penal foram emitidos 274 (duzentos e setenta e quatro)
pareceres sobre admissibilidade e objeto do recurso, sendo 132 (cento
e trinta e dois) na Procuradoria da República de Círculo de Barlavento
e 142 (cento e quarenta e dois) na Procuradoria da República de
Círculo de Sotavento, estando pendentes 134 (cento e trinta e quatro)
processos-crime, sendo 97 (noventa e sete) na PRCSV e 37 (trinta e sete)
na PRCBV.
Na área civil foram recebidos 174 (cento e setenta e quatro) processos
para parecer, sendo 59 (cinquenta e nove) na Procuradoria da República
de Círculo de Barlavento e 115 (cento e quinze) na Procuradoria da
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Quadro n.º 12 – Intervenções processuais de maior relevo
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República de Círculo de Sotavento. Todos os pareceres foram emitidos,
não se encontrando nenhum processo pendente.
Na área fiscal encontram-se pendentes 3 (três) processos na
Procuradoria da República de Círculo de Barlavento e não existe registo
de pendência na Procuradoria da República de Círculo de Sotavento.
Não existem registos de tramitação e pendência de pedidos de
extradição, de processos-crime contra magistrados e de processos
provindos de tribunal militar de instâncias nas Procuradorias da República
de Círculo.
Quadro n.º 13 – Intervenção processuais de maior relevo

Recebidos

Intervenções Pareceres
Área
Penal

Área
Cível

transitados para
o próximo ano
judicial

Procuradoria da
República de Círculo
de Barlavento

666

132

59

38

Procuradoria da
República de Círculo
de sotavento

805

142

115

97

Ministério Público nos Tribunais de Primeira Instância
O território nacional, para efeitos judiciais, divide-se em círculos e
comarcas, sendo que aquelas correspondem ao conjunto das ilhas de
Barlavento e Sotavento, formando dois círculos, e em cada círculo existe
um tribunal de segunda instância. As comarcas correspondem ao território
de um ou mais municípios.
Nas sedes das comarcas judiciais existem Procuradorias da República
de Comarca, onde trabalham Procuradores da República e Procuradores
Assistentes, auxiliados por Secretarias.
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Existem 16 (dezasseis) Procuradorias da República de Comarca e tal
como os Tribunais Judiciais de primeira instância19, as Procuradorias da
República de Comarca classificam-se, para efeitos de ingresso e de acesso
dos magistrados do Ministério Público, em Procuradorias da República
de Comarca de ingresso, Procuradorias da República de Comarca de
primeiro acesso e Procuradorias da República de Comarca de acesso
final.
As Procuradorias da República de Comarca de acesso final são duas, a
saber: a Procuradoria da República da Comarca da Praia e a Procuradoria
da República da Comarca de São Vicente.
As Procuradorias da República de Comarca de primeiro acesso são
oito: a Procuradoria da República da Comarca de Santa Catarina, a
Procuradoria da República da Comarca de Santa Cruz, a Procuradoria
da República da Comarca de São Filipe, a Procuradoria da República da
Comarca de Ribeira Grande, a Procuradoria da República da Comarca do
Sal, a Procuradoria da República da Comarca da Boa Vista, a Procuradoria
da República da Comarca do Tarrafal de Santiago e a Procuradoria da
República da Comarca do Porto Novo.
As Procuradorias da República de Comarca de ingresso são seis:
Procuradoria da República da Comarca de São Domingos, Procuradoria
da República da Comarca do Maio, Procuradoria da República da
Comarca dos Mosteiros, Procuradoria da República da Comarca da
Brava, Procuradoria da República da Comarca do Paúl, Procuradoria da
República da Comarca de São Nicolau.
O Ministério Público nos tribunais de competência genérica tem
competências na defesa dos direitos dos cidadãos, da legalidade
democrática e interesse público, é titular da ação penal e promove a
execução das decisões penais, representa o Estado nas ações cíveis,
representa os incapazes, incertos e ausentes em parte incerta em matéria
cível, intervém no contencioso administrativo e patrocina oficiosamente
19 Lei n.º 88/VI/2011, de 14 de Fevereiro - art.º 48.º, alterada pela Lei n.º 59/IX/2019, 29 de julho.
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As Procuradorias da República de Comarca têm jurisdição sobre o
território correspondente à área dos tribunais judiciais de primeira
instância respetiva e designam-se pelo nome da circunscrição em que se
encontram inseridas.
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os trabalhadores e seus familiares na defesa dos seus direitos de carácter
laboral.
Em matéria fiscal, tributária e aduaneira intervém através de
magistrados que o representa junto dos Tribunais Fiscais e Aduaneiro de
Barlavento e Sotavento.

Área Penal
No ano judicial em apreço, registou-se a nível nacional, com referência
ao período compreendido entre 1 de agosto de 2018 e 31 de julho de
2019, o seguinte movimento processual:
Processos vindos do ano judicial anterior: 82 145 (oitenta e dois mil,
cento e quarenta e cinco).
Processos entrados: 22 468 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta
e oito).
Processos resolvidos: 37 260 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta).
Processos transitados: 67 353 (sessenta e sete mil, trezentos e
cinquenta e três).
Portanto, o total dos processos movimentados foi de 104 613 (cento e
quatro mil, seiscentos e treze).
Registou-se, a nível nacional, como instrução 22 468 (vinte e dois
mil, quatrocentos e sessenta e oito) processos-crime nos Serviços do
Ministério Público e, comparativamente com o ano de 2017/2018, que
fora de 30 596 (trinta mil, quinhentos e noventa e seis)20, constata-se uma
diminuição de 8 128 (oito mil, cento e vinte e oito) processos registados,
correspondendo a uma diminuição de 26,6 %.
Se for tomando em consideração o número de processos-crime
registados como instrução nos Serviços do Ministério Público desde o
ano judicial de 2013/2014, ano em que fora registado 24 603 (vinte e
quatro mil, seiscentos e três) novos processos de instrução, 2014/2015
com 27 880 (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta), 2015/2016 com 29
756 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e seis), 2016/2017 com 26
20 O número de entrada de novos processos, sem os 6 570 (seis mil, quinhentos e setenta) que
decorreram da contagem física seria de 24 026 (vinte e quatro mil e vinte e seis) processos.

375 (vinte e seis mil, trezentos e setenta e cinco), 2017/2018 com 30 596
(trinta mil, quinhentos e noventa e seis)21, conclui-se que foi o ano de
2018/2019 com 22 468 (vinte e dois quatrocentos sessenta e oito) é que
registou menor entrada de processos e que 2017/2018 foi o ano em que
se registou maior entrada de processos22.
Por outro lado, que entre os anos judiciais de 2013/2014, 2014/2015
e 2015/2016, verificou-se um aumento gradativo de processos-crime
registados como instrução, e que a partir de 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019 os processos entrados diminuíram, em 11,4%, 8,9% e 26,6%,
respetivamente.
Somando os processos-crime transitados do ano judicial anterior
com os que entraram no decurso deste ano judicial, o Ministério Público
movimentou e tramitou um total de 104 613 (cento e quatro seiscentos e
treze), o que corresponde a menos 26 496 (vinte e seis mil quatrocentos
e noventa e seis) processos-crime do que no ano judicial de 2017/2018,
em que tinham sido tramitados 131 09 (cento e trinta e um mil, cento e
nove) processos-crimes.
Foram encerrados e definitivamente resolvidos 37 260 (trinta e sete
mil duzentos e sessenta) processos-crime, o que traduz uma redução de
11 704 (onze mil setecentos e quatro) processos-crime comparativamente
com o ano judicial de 2017/2018 em que tinha sido encerrado e
definitivamente resolvido 48 964 (quarenta e oito mil, novecentos e
sessenta e quatro) processos-crime, o que corresponde a uma diminuição
de produtividade de 23,9%.
O número de processos encerrados e definitivamente resolvidos em
2018/2019, tal como em 2017/2018 foi alcançado, em grande medida,
pelos resultados obtidos pela equipa especial de redução de pendências
criada na Procuradoria da República da Comarca da Praia23, fazendo com
21 Importa mencionar que, sem os ajustes decorrentes da contagem física realizada, o número de
processos entrados é de 24 026 (vinte e quatro mil e vinte e seis) processos.
22 Embora devido aos ajustes introduzidos em decorrência da contagem da física efetuada.
23 Despacho n.º 6/2018-2019, de 2 de maio de 2019.
O relatório anual do Conselho Superior sobre a situação da justiça referente ao ano judicial de
2017/2018 refere que a nível nacional foram registados 24 026 (vinte e quatro mil e vinte e seis)
novos processos-crime, sendo que 67%, ou seja 16 098 (dezanove mil e noventa e oito), correspondem a crimes contra o património e, esse tipo de crime corresponde a 57% dos processos
resolvidos a nível nacional e a 50% dos processos pendentes a nível nacional.
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que, pela segunda vez consecutiva, nesta Comarca, nos últimos cinco
anos judiciais, fosse possível encerrar mais processos dos que entraram24,
contribuindo, dessa forma para redução de pendência nessa Procuradoria
da República na ordem de 18,1%.
Verifica-se que nos últimos cinco anos judiciais o número de processos
encerrados e definitivamente resolvidos foram de 16 130 (dezasseis mil,
cento e trinta) em 2013/2014, 27 177 (vinte e sete mil, cento e setenta e
sete) em 2014/2015, 23 699  (vinte e três mil, seiscentos e noventa e nove)
em 2015/2016, 28 015 (vinte e oito mil e quinze) em 2016/2017, 48 964
(quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro) processos-crime em
2017/2018 e 37 260 (trinta e sete mil duzentos e sessenta) processos-crime
em 2018/2019. Pode assim, verificar-se que 2013/2014 foi o ano de menor
número de processos resolvidos e que 2017/2018 foi o ano de maior
número de processos resolvidos, seguido do ano judicial de 2018/2019.
Pese embora a produtividade tenha diminuído comparativamente
ao ano judicial anterior, pelo terceiro ano consecutivo nos últimos seis
anos judiciais, o número de processos resolvidos superou o número de
processos entrados, contribuindo assim para a redução, também pelo
terceiro ano consecutivo da pendência.
De notar que o número de processos pendentes vem diminuindo
de forma gradual e consistente nos últimos três anos, sendo, inclusive,
inferior ao valor de pendências verificado no ano judicial de 2013/2014,
que era de 95 772 (noventa e cinco mil, setecentos e setenta e dois).
Na verdade, a pendência passou de 102 153 (cento e dois mil, cento e
cinquenta e três) processos-crime em 2015/2016, para 100 513 (cem mil,
quinhentos e treze) em 2016/2017, e de 82 145 (oitenta e dois mil, cento e
A Procuradoria da República da Comarca da Praia registou no ano judicial de 2017/2018 12 449
(doze mil, quatrocentos e quarenta e nove) processos, o que corresponde a 41% dos processos entrados a nível nacional, tendo resolvido o equivalente a 53% dos processos tramitados e registava
uma pendência 62 605 (sessenta e dois mil, seiscentos e cinco) processos, o que correspondente
a 64% do total nacional.
Do total dos processos pendentes na Procuradoria da República da Comarca da Praia em janeiro
de 2019, 28 211 (vinte e oito mil e cem), correspondem a crimes contra o património, 8 111 (oito
mil, cento e onze) a crimes contra integridade física e psíquica, e 6 679 (seis mil, seiscentos e
setenta e nove) a crimes contra liberdade das pessoas e 3 350 (três mil, trezentos e cinquenta) de
crimes contra liberdade das pessoas.
24 Foram registados 10 362 (dez mil, trezentos e sessenta e dois) processos-crime e encerrados
19 902 (dezanove mil novecentos e dois) processos-crime.
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quarenta e cinco) em 2017/2018, para 67 353 (sessenta e sete mil trezentos
e cinquenta e três) em 2018/2019, por conseguinte, nesse período constatase uma redução de 34 800 (trinta e quatro mil e oitocentos) processoscrime, o que corresponde a uma diminuição de 34,1%.

Área cível e administrativa
Nesta área, o Ministério Público tem intervenção nos processos cíveis
em representação do Estado, contestando ações intentadas contra o
Estado e intentando ações em representação do Estado.
Além dos processos cíveis o Ministério Público intervém no contencioso
administrativo, que tem por objeto a anulação ou declaração de nulidade
ou de inexistência jurídica de atos administrativos.
A competência administrativa é deferida por lei25 ao Supremo Tribunal
de Justiça em todo o território nacional e aos Tribunais Judiciais da Praia
e São Vicente para a área compreendida pelas ilhas de Sotavento e
Barlavento, respetivamente.
Em matéria de contencioso do Estado, foram tramitados a nível
nacional, nos tribunais de primeira instância, 226 (duzentos e vinte e
seis) ações cíveis intentadas contra o Estado, ou seja, mais 10,2% do que
ano judicial de 2017/2018 em que tinham sido tramitados 205 (duzentos
e cinco) ações, sendo que os valores totais dessas ações ultrapassam
3 682 297 116$00 (três bilhões, seiscentos e oitenta e dois milhões,
duzentos e noventa e sete mil, cento e dezasseis escudos), o que traduz-se
num aumento de 22,3% quando comparado com o valor total verificado
no ano judicial de 2017/2018 que era de 3 012 079 281$00 (três bilhões,
doze milhões, setenta e nove mil, duzentos e oitenta e um escudos).
Do total das ações tramitadas, 63,3% correm trâmites nos quatro
juízos cíveis do Tribunal Judicial de primeira instância da Comarca da
Praia, seguido da Comarca de São Filipe com 13,3%.
Foram encerrados, durante o ano judicial em referência, mediante
sentenças judiciais, na primeira instância, 35 (trinta e cinco) processos,
mais 29,6% do que no ano judicial de 2017/2018 em que tinham sido
decididos 27 (vinte e sete).
25 Decreto-Lei n.º 14-A/83, de 22 de março.
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Valendo da defesa assegurada pelo Ministério Público, o Estado foi
absolvido em 26 (vinte e seis) ações, total e parcialmente, mais 44,4 %
do que em 2017/2018 em que tinha sido absolvido em 18 (dezoito),
correspondendo a um valor global de 699 164 334$00 (seiscentos e
noventa e nove milhões, cento e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta
e quatro escudos), o que significa uma taxa de absolvição de 74,3%,
mais 7,6% do que no ano judicial de 2017/2018, em que o valor global
correspondia a 56 238 335$00 (cinquenta e seis milhões, duzentos e
trinta e oito mil, trezentos e trinta e cinco escudos).
O Ministério Público propôs e o Estado transacionou em 7 (sete)
processos, correspondendo a 20% dos processos encerrados, mais 250%
do que o transacionado em 2017/2018 (em que foram efetuadas 2
transações), tendo o Estado sido condenado em 6 (seis), menos 33,3%
que no ano de 2017/2018, valor esse que corresponde a 17,1% dos
processos encerrados.
Na área cível, durante o ano judicial de 2018/2019, em representação
em juízo na defesa dos direitos e interesses patrimoniais do Estado
passou a ser assegurada no Ministério Público através do departamento
central do contencioso do Estado - DCCE. Assim, a nível nacional, e em
representação do Estado o Ministério Público intentou 1 (uma) ação cível,
e 1 (uma) providência cautelar e em representação de incapazes intentou
13 (treze) ações.
Apresentou contestações em 35 (trinta e cinco) ações cíveis,
administrativas e especiais em representação do Estado, sendo que 27
(vinte e sete) pelo DCCE, o que corresponde a um aumento de 52,2 %.
Apresentou 7 (sete) contestações em representação de ausentes em
parte incerta, e 13 (treze) em representação de incapazes, sendo que 1
(uma) pelo DCCE.
Participou em 42 (quarenta e duas) audiências de julgamento e
debates instrutórios em matéria cível e administrativo em representação
do Estado, o que corresponde a uma diminuição de 4,5%, sendo que 24
(vinte e quatro) pelo DCCE.
Em representação de ausentes em parte incerta, incertos e incapazes,
participou em 57 (cinquenta e sete) julgamentos, o que corresponde a um
aumento de 23,9%.

RELATÓRIO SÍNTESE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Interpôs 4 (quatro) recursos em representação do Estado, sendo que 3
(três) pelo DCCE, 2 (dois) em representação de ausentes em parte incerta
e 1 (um) em representação de incertos. Ofereceu resposta em 2 (dois)
recursos em ação intentada contra o Estado, sendo que 1 (um) pelo DCCE.
É no Tribunal Judicial de Primeira Instância da Comarca da Praia
e, junto dos quatro juízos cíveis, que se registam a maioria das ações
intentadas contra o Estado e consequentemente maior intervenção
processual do Ministério Público, através do DCCE.
Em matéria de contencioso do Estado e na defesa dos direitos e
interesses patrimoniais do Estado nas ações cíveis, a situação descrita no
último relatório não sofreu mudanças dignas de se assinalar. Mesmo após
a publicação da Resolução n.º 9/2017, que atribuiu a cada departamento
governamental a responsabilidade de disponibilizar diretamente ao MP
os documentos e informações necessários à preparação da defesa técnica
do Estado, permanecem os atrasos substanciais na disponibilização das
informações e documentos necessários para a elaboração das peças
processuais pelo Ministério Público na defesa do Estado, não sendo raras
as vezes em que mesmo depois de pedido de prorrogação de prazo,
esses dados, elementos e documentos sequer são remetidos ao Ministério
Público.
A solução encontrada através da resolução faz perder uma visão
integrada, transversal e concentrada de articulação dos diversos
departamentos do Estado na defesa dos direitos e interesses do Estado,
deixando de haver a nível governamental um departamento que
assegurasse não só do ponto de vista administrativo, mas também toda
preparação da intervenção do Estado, a preparação e articulação com MP
na defesa dos direitos e interesses patrimoniais do Estado.
Mais do que nunca faz sentido a proposta que nos sucessivos relatórios
se vem fazendo, da necessidade de o Ministério da Justiça, departamento
governamental que, por lei, o Ministério Público deve articular na defesa
dos interesses e direitos do Estado e de quem pode receber instruções
específicas para esse efeito, dispor de um serviço de contencioso bem
estruturado e com técnicos especializados, que possam assegurar uma
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articulação mais eficiente não só com cada um dos demais departamentos
governamentais, mas também com o Ministério Público, de modo que
os documentos, informações e meios de prova necessários cheguem
não só em tempo para a elaboração da defesa técnica do Estado, mas
sejam os necessários para uma melhor defesa técnica dos interesses e
direitos do Estado. Esse serviço de contencioso proposto não se sobrepõe
e tem funções diferentes do Departamento Central do Contencioso do
Ministério Público, que é um serviço de intervenção e coordenação
interna da atuação do Ministério Público.

Área fiscal e aduaneira
No Tribunal Fiscal e Aduaneiro com sede em São Vicente e competência
sobre as ilhas de Barlavento o Ministério Público interveio em 22 (vinte e
dois) processos em matéria fiscal entrados e tramitados, tendo formulado
promoções e emitido os competentes pareceres.
No Tribunal Fiscal e Aduaneiro com sede na Praia e competência
sobre as ilhas de Sotavento o Ministério Público interveio em 44 (quarenta
e quatro) processos, interpôs 2 (duas) ações de execução por coimas e
multas e 2 (duas) execuções de acórdãos do tribunal de contas e ainda 2
(duas) outras promoções. Examinou e apôs vista de contas em 75 (setenta
e cinco) processos.

Área Laboral
O Ministério Público intervém em matéria laboral patrocinando
oficiosamente os trabalhadores e seus familiares nas ações emergentes de
relações laborais e acidentes de trabalho.
No patrocínio dos trabalhadores e seus familiares, o Ministério Público
intentou 7 (sete) ações emergentes de contrato de trabalho, menos 22,2%
do que no ano judicial transato, e 12 (doze) ações de indemnização
decorrentes de acidentes de trabalho.
Promoveu e obteve 47 (quarenta e sete) acordos de conciliação entre
a entidade patronal e trabalhadores na sequência de despedimentos, e 1
(um) acordo em indemnização decorrente de acidente de trabalho.
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No patrocínio de trabalhadoras domésticas promoveu e obteve 4
(quatro) acordo de conciliação entre a entidade patronal e as trabalhadoras
na sequência de despedimento.
Participou em 2 (duas) audiências de julgamento em ação emergente
de relações de trabalho patrocinando trabalhador e seus familiares, por
não ter sido requerido.
No patrocínio de trabalhadores e dos seus familiares, intentou 1 (um)
recurso.

Área de família e menores
O Ministério Público intervém na jurisdição de família e menores
representando os menores, designadamente intentando ações visando a
tutela e administração dos bens dos menores, a regulação do exercício do
poder paternal, a fixação de alimentos, a constituição do vínculo de adoção,
a entrega judicial de menores, nas ações relativas ao estabelecimento de
filiação e na aplicação de medidas tutelares socioeducativas e de proteção
de menores.
Em defesa dos direitos e interesses dos menores e incapazes, o
Ministério Público, a nível nacional, durante o ano judicial objeto do
presente relatório, intentou 160 (cento e sessenta) ações de Regulação do
Exercício do Poder Paternal - REPP -, 345 (trezentos e quarenta e cinco)
ações de fixação de alimentos, 86 (oitenta e seis) ações de execução de
alimentos, 41 ( quarenta e uma) ações para estabelecimento de tutela, 42
(quarenta e duas) ações de investigação de paternidade, 5 (cinco) ações de
inventário obrigatório, 4 (quatro) ações de suprimento de consentimento,
2 (duas) ações para alteração de alimentos, 1 (uma) ação de alteração
de exercício de REPP,   4 (quatro) ações para proteção de menores, 1
(uma) ação de entrega judicial de menores e 1 (uma) ação de justificação
judicial de óbito.
Ainda, procedeu administrativamente, a conciliação e obteve acordo
em 291 (duzentos e noventa e um) alimentos, ou seja, menos 19,8% que
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no ano de 2017/2018, e 52 (cinquenta e dois) REPP, menos 57,7 % que
no ano de 2017/2018.
Requereu abertura de fase jurisdicional em 27 (vinte e sete) inquéritos
tutelares socioeducativos, mais 80% no ano de 2017/2018 e determinou
arquivamento de 105 (cento e cinco) processos, mais 9,4% que no ano
de 2017/2018.
Participou em 71 (setenta e um) sessões de audiência de julgamento,
mais 1,4% que no ano de 2017/2018, em 15 (quinze) conferências de
alimentos, menos 48,3% que no ano de 2017/2018 e 22 (vinte e dois)
conferências de REPP em defesa dos direitos e interesses dos menores e
incapazes, ou seja, menos 35,3% que no ano de 2017/2018.
Entraram 429 (quatrocentos e vinte e nove) averiguações oficiosas
de paternidade, menos 26,4% que no ano de 2017/2018, tendo sido
resolvidos 41 (quarenta e um) processos, entre perfilhações e ações de
investigação de paternidade intentadas e, arquivadas 2 404 (dois mil
quatrocentos e quatro). Encontram-se pendentes 3 379 (três mil trezentos
e setenta e nove), menos 37,5% que no ano de 2017/2018, sendo que
destes, 2 477 (dois mil quatrocentos e setenta e sete) na Curadoria de
Menores da Praia, menos 2 185 (dois mil cento e oitenta e cinco) processo
que no ano de 2017/2018.
De referir que, com o reforço de intervenção na defesa dos direitos
e interesses das crianças na Procuradoria da República da Comarca
da Praia com mais um magistrado, foi possível trabalhar nos processos
administrativos de averiguação oficiosa de paternidade pendentes.
Assim, um magistrado, com auxílio de oficiais de justiça, trabalhou em
todos os processos conseguindo analisar e apreciar o destino a dar a
cada um dos processos. Esse trabalho permitiu que fosse determinado
o arquivamento de 2 185 (dois mil cento e oitenta e cinco) em relação
aos quais, após a comunicação pela Conservatória dos Registos de que
no assento era omisso quanto à paternidade, averbado o registo após
a assunção da paternidade, esse averbamento não era comunicado ao
Ministério Público. Assim, dos 4 566 (quatro quinhentos e sessenta e seis)
averiguações que se encontravam pendentes, transitaram para o novo
ano judicial apenas 2 477 (dois mil quatrocentos e setenta e sete).
Em relação aos 3 379 (três mil trezentos e setenta e nove) averiguações

oficiosas pendentes a nível nacional, correspondem assim a processos em
que o assento de nascimento é omisso quanto à paternidade e em relação
aos quais não houve perfilhação voluntária pelos pretensos pais, pelo que,
a viabilidade de uma ação dependerá da realização de exames de ADN,
na medida em que é o meio de prova, pericial, mais segura quanto à
atribuição da paternidade. Havendo capacidade nacional de realização
de exames de ADN, ciente dos seus custos financeiros e da limitação
de recurso dos intervenientes processuais, considerando o direito
constitucionalmente garantido das crianças a um pai e a uma paternidade
responsável, e a obrigação do Estado de assegurar o acesso à justiça,
que não pode ser denegada por insuficiência de meios económicos, é
fundamental que sejam mobilizados recursos que venham a permitir, no
menor espaço de tempo possível, a realização de exames de ADN em
todos os processos de averiguação oficiosa pendentes, sem prejuízo de o
Estado poder posteriormente, pelos mecanismos legais, reaver os valores
despendidos com esses exames.

Fiscalização da atividade processual dos órgãos de polícia
criminal
Em conformidade com o desenho constitucional do Ministério Público,
enquanto uma magistratura autónoma e titular da ação penal, consagrouse o modelo de dependência funcional dos órgãos de polícia criminal
relativamente às autoridades judiciárias (Juiz e Ministério Público),
conforme a fase processual presidida por cada uma dessas autoridades
judiciárias.
Nesse quadro os órgãos de polícia criminal desempenham um papel
essencial na materialização das funções do Ministério Público nas vestes
de titular da ação e de direção da instrução criminal.
A obtenção de melhores resultados no combate à criminalidade, quer
organizada, quer a pequena e média, depende em grande medida da
capacidade de resposta que os órgãos de polícia criminal possam dar em
termos de coadjuvação ao Ministério Público no exercício da ação penal,
da sua capacidade na direção da investigação criminal e de aproveitamento
de todas as potencialidades dos órgãos de polícia criminal. Para isso, é
necessária não só uma intensa e permanente articulação do Ministério
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Público com os órgãos de polícia criminal, mas acima de tudo uma efetiva
direção da investigação criminal pelo Ministério Público, mesmo quando
houver delegação de competências investigatórias.
As instruções de serviços em vigor no Ministério Público estabelecem
orientações claras, por um lado, sobre a forma como devem ser repartidas
as competências entre os órgãos de polícia criminal de competência
genérica no âmbito das delegações de competências, devendo os crimes
mais complexos serem delegados à PJ e os de menor complexidade à PN
e, por outro lado, de existir uma efetiva direção e controlo da atividade
processual relativamente aos processos com delegação de competências,
mediante indicação das diligências que se pretende, indicação de prazos
em que devem ser realizadas e os processos devolvidos, e necessidade
de reuniões regulares para acompanhamento dos processos, orientação e
definição de estratégias processuais.
As delegações de competência nos órgãos de polícia criminal vêm
sendo efetuadas em conformidade com as normas do código de processo
penal e da Lei n.º 30/VII/2008, de 21 de julho26, e ainda em estreita
sintonia com a Circular n.º 5/2014/2015, de 30 de junho.
Ao longo do ano judicial, como revelam os dados estatísticos dos processos
com delegação de competências, muitos dos processos que se encontravam
sem instrução nos OPCs, em especial na PJ, em várias comarcas foram
avocados e apreciados e outros cujos prazos de delegação há muito tinha
sido ultrapassada foram reapreciados, algumas ficaram nas Procuradorias da
República e outras devolvidas, agora em conformidade com as instruções
de serviço mencionadas. Muitos processos que estavam há muito tempo na
PJ e sem instrução, depois de analisados acabaram por ser definitivamente
encerrados, mediante competente despacho do magistrado titular.
É de se ressaltar o trabalho realizado na comarca da Praia pela
Equipa Especial de Redução de Pendências, que recebeu da PJ e da PN
mais de seis mil processos, entre os quais dos crimes contra pessoas e
contra propriedade, que estavam sem tramitação, alguns há anos, e que
foram tramitados, sendo que alguns dos processos com intervenientes
processuais fáceis de localizar, como se veio a comprovar.
Essa situação revela o quão urgente são necessárias medidas de
26 Alterada pela Lei n.º 56/IX/2019, de 15 de julho.

fundo, nos órgão de polícia criminal, com especial realce pela PJ, visando
incrementar a sua capacidade de resposta no auxílio à investigação
criminal, visando incrementar a sua capacidade de resposta no auxílio
à investigação criminal, que não pode descorar a necessidade de
serem fixados objetivos processuais individuais, ambiciosos e realistas
o suficiente, e coletivo, para mudar para melhor a capacidade real,
medido em número de processos investigados e concluídos, portanto da
produtividade, resolvido que foram as questões remuneratórias, carreira e
reforçado o quadro de pessoal, que a miúde serviam de justificação para
baixíssima taxa de produtividade que foi revelado nos últimos anos.
É justo reconhecer, que vem sendo realizadas reuniões regulares
de coordenação e nota-se vontade de mudança da direção, existindo
alguns sinais de melhorias, designadamente nos departamentos do Sal e
também, em certa medida, em São Vicente.
A Praia, que absorve o maior contingente de investigadores e meios
operacionais, é onde os resultados são proporcionalmente ainda baixos,
principalmente na área dos crimes contra propriedade e contra as pessoas.
Verifica-se que parte significativa de processos devolvidos e trabalhados
pela EERP na Praia foram os crimes sexuais contra menores, em que
tinham sido delegados competências desde 2014, 2015, 2016 e 2017.
Realça-se que tais processos, apesar de os intervenientes processuais
serem perfeitamente identificados e localizados, não continham quaisquer
diligências de investigação desde a data em que foram remetidos para a PJ,
obrigando o MP a avocar todos esses processos e a realizar nelas diligências
processuais. Não é compreensível e aceitável que mesmo após o MP, num
espaço de um ano, ter avocado a maior parte dos processos que estavam
com delegação de competência na PJ, reduzindo substancialmente o
volume de processos, que continuem a ocorrer situações como a descrita,
que em nada credibilizam essa instituição, que é sabido têm capacidade
e agora condições em termos de recursos humanos para diminuição de
processos pendentes e para fazer muito mais do que se fez e tem feito.
Relativamente à Polícia Nacional, depois de ter sido publicamente
anunciado que no decurso do ano iria ser instalada a direção central de
investigação criminal e reforçado os meios humanos e materiais para que
possa cumprir com uma das suas atribuições, que é de coadjuvar o MP
em matéria de investigação criminal, mediante a investigação e realização
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de diligências processuais, infelizmente constata-se que no final do ano
judicial a referida direção ainda não estava instalada e, pelos sinais,
dificilmente será instalado até o final do ano.
A prioridade que deve ser atribuída à investigação criminal pela Polícia
Nacional tem de ser materializada em atos que traduzem numa efetiva
aposta na investigação criminal, fazendo funcionar, a nível nacional,
todos os núcleos de investigação criminal, com afetação de mais recursos
humanos, em regime de exclusividade na investigação criminal e com
efetiva instalação da direção central de investigação criminal prevista
na última alteração do diploma legal que regula a orgânica da Polícia
Nacional. Importa ir pala além das recorrentes justificações invariavelmente
apresentadas ao longo dos anos, principalmente pelas chefias: falta de
recursos humanos suficiente.
No entanto, constatou-se quer pelos relatórios, quer pelas visitas
efetuadas a todos os comandos regionais e estruturas da Polícia Nacional,
que muitos efetivos que tinham sido formados em 2014/2015, aquando
da implementação de vários núcleos, haviam sido transferidos e outros
colocados a prestar serviços em outras áreas que não a de investigação.
Ainda em algumas esquadras os núcleos de investigação estão
inoperacionais e em outras constatou-se, com alguma preocupação,
que os responsáveis foram transferidos, estando quase desmantelados os
núcleos de investigação.
A melhoria da capacidade de resposta em matéria de exercício da ação
penal e combate à criminalidade reclama da PN uma efetiva priorização à
investigação criminal, tal como vem sendo atribuída por essa instituição às
outras áreas de sua intervenção. Mesmo com poucos efetivos, que serão
sempre poucos em qualquer instituição e em qualquer latitude, é possível
com outra posição e vontade de fazer a diferença, e assim melhorar o
combate à pequena e média criminalidade em cada uma das comarcas
em que se encontram estruturas da Polícia Nacional.

Análise do cruzamento de dados entre número de processos
movimentados e número de magistrados por Comarca
Os dados sobre a criminalidade revelam que 80% dos crimes registados
a nível nacional correspondem a pequena e média criminalidade.

Mesmo tendo ocorrido aumento de taxa de resolução dos processos27
e a redução de pendências28, o sistema de justiça, ainda não revelou
capacidade para os resolver em tempo razoável, principalmente nos
grandes centros urbanos e, em particular na comarca da Praia, onde a
criminalidade participada corresponde a quase metade dos entrados a
nível nacional29 e a pendência é superior à metade do existente a nível
nacional30. Assim importa melhorar ainda mais a capacidade de resposta
do sistema judiciário, de forma a reforçar a confiança no sistema e reduzir
o sentimento de insegurança que ainda assim se faz sentir.
Outrossim, importa continuar a melhorar a capacidade de resposta
das instituições com responsabilidades na administração da justiça,
desafio que o Ministério Público abraçou e tem vindo a enfrentar
conforme revelam os resultados dos últimos anos. No entanto, a obtenção
de ainda melhores resultados demanda políticas públicas assertivas e um
posicionamento claro e inequívoco dos poderes públicos na priorização
da justiça e na atribuição da centralidade que ela deve merecer num
Estado de direito democrático.
A atribuição da centralidade à justiça nas políticas públicas reclama
que o combate à criminalidade seja considerado como prioridade em
termos de investimento público e na definição de políticas para o sector
da justiça e segurança.
No que diz respeito ao Ministério Público, instalado o Departamento
Central de Ação Penal, é essencial a instalação dos Departamentos de
Ação Penal da Praia e de São Vicente, o reforço das Procuradorias da
República com maior volume de processos tramitados, com a colocação
de magistrados e oficiais de justiça.

27 Nas Procuradorias da República das Comarcas da Brava, Maio, São Nicolau, São Domingos e
Mosteiros foi superior a 80% dos processos movimentados e nas Procuradorias da República do
Paúl, Tarrafal e Porto Novo foi superior a 50%.
28 Que foi de 18% a nível nacional em 2018/2019, porque em quinze das dezasseis comarcas
foram resolvidos mais processos dos que entraram, havendo Procuradorias da República em que
essa diminuição foi superior a 50% como São Domingos com 80%, Mosteiro com 70% e Maio
com 63%.
29 A Procuradoria da República da Comarca da Praia é a maior do país e registou 46% dos
processos entrados a nível nacional.
30 A Procuradoria da República da Comarca da Praia corresponde a 64% da pendência nacional,
seguido de São Vicente com 13% e Sal com 6%.
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Igualmente, torna-se necessário a aposta na organização e
funcionamento em termos similares ao que vem sendo aplicado nas
Procuradorias da República da Praia e São Vicente, com os ajustes
necessários, em matéria de exercício da ação penal e com uma forte
e produtiva coadjuvação dos órgãos de polícia criminal, e bem assim
a criação de condições para, em função de critérios objetivos, volume
de processos tramitados, tipo e natureza de processos, complexidade e
frequência, o CSMP possa determinar a criação de departamentos de
ação penal em outras comarcas quando assim se justificar.
Quanto à coadjuvação pelos órgãos de polícia criminal de competência
genérica, é necessária uma melhoria substancial da capacidade de
reposta, em especial da Polícia Judiciária, com aumento de produtividade,
e pela assunção, pela Polícia Nacional, da investigação como uma das
suas prioridades, instalando e pondo efetivamente a funcionar a direção
central de investigação e aumentando o número de efetivos afetos à
investigação criminal em regime de exclusividade e à escala nacional.
A centralidade e priorização da justiça requerem a continuidade
de alocação de recursos financeiros e materiais ao sector - ainda que
de forma criteriosa, para permitir o reforço dos recursos humanos
em geral, mas principalmente no Ministério Público, em função da
abrangência e complexidade das atribuições que lhe são cometidas -,
e o aprimoramento das regras de gestão por objetivos e para resultados,
que vem sendo aplicado no Ministério Público, devendo ser também
aplicado, nos órgãos de polícia criminal de competência genérica. Tanto à
Polícia Nacional como à Polícia Judiciária devem ser igualmente exigidos
gestão com objetivos individuais e coletivos para resultados mensuráveis,
considerando o importante papel que desempenham na coadjuvação do
Ministério Público e dos Tribunais, para além do reforço em termos de
recursos humanos e materiais de que carecem.
A demonstração da necessidade de atribuição de maior importância à
justiça, em especial à justiça criminal, e de reforço dos recursos alocados
ao sector da justiça, em especial ao Ministério Público, é facilmente
ilustrado quando se analisa a relação entre as áreas geográficas das
comarcas, o número de população, o número de processos movimentados
e pendentes nas Procuradorias da República e o número de magistrados
disponíveis para trabalharem nesses processos.

Assim, consideradas as 16 (dezasseis) Procuradorias da República e o
Departamento Central de Ação Penal – DCAP - em que se encontra dividido
o território nacional, o número de 43 (quarenta e três) Procuradores da
República que trabalharam naquelas Procuradorias da República e no
DCAP, a população residente em Cabo Verde31 e o volume de processos
tramitados e pendentes32, permite concluir que cada Procurador da
República foi obrigado a ocupar-se de 12 653 (doze mil, seiscentos e
cinquenta e três) cabo-verdianos e de 2 433 (dois mil, quatrocentos e
trinta e três) processos. Nas Procuradorias da República das Comarcas da
Praia e São Vicente, que correspondem a 77% dos processos pendentes,
esses valores são ainda superiores à média nacional.
Na verdade, se considerarmos que na Procuradoria da República
da Comarca da Praia, nas quatro secções de investigação e instrução
processual, estavam, em julho de 2019, 8 (oito) Procuradores da República
a ocuparem, em regime de exclusividade, da direção da investigação e
instrução processual e, considerando o volume de processos tramitados,
cada Procurador da República foi obrigado a ocupar-se de 7 871 (sete
mil, oitocentos e setenta e um) processos.
Relativamente à Procuradoria da República da comarca de São
Vicente, onde existem três secções de instrução e estavam, em julho
de 2019, 3 (três) Procuradores da República a ocuparem, em regime
de exclusividade, da direção da investigação e instrução processual,
considerando o volume de processos tramitados, cada Procurador da
República foi obrigado a ocupar-se de 4 173 (quatro mil, cento e setenta
e três) processos.
Importa ressaltar que a Procuradoria da República da Comarca da
Praia responde pelos processos dos Concelhos da Praia e de Ribeira
Grande de Santiago, a Procuradoria da República da Comarca de Santa
Catarina responde pelos processos dos Concelhos de Santa Catarina e São
Salvador do Mundo, a de Santa Cruz pelos processos de Santa Cruz e de
São Lourenço dos Órgãos e Procuradoria da República da Comarca do
31 544 081(quinhentos e quarenta e quatro mil e oitenta e um) habitantes em 2018, segundo
Projeções do INE em 2017 – Projeções de 2010 a 2030.
32 82 145 (oitenta e dois mil, cento e quarenta e cinco) transitados do ano judicial de 2017/2018,
ao qual se acrescem 22 468 (vinte dois mil, quatrocentos e sessenta e oito) novos processos entrados em 2018/2019, perfazendo um total de 104 613 (cento e quatro mil, seiscentos e treze) e
processos tramitados ao longo do ano de 2018/2019.
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Tarrafal de Santiago responde pelos processos dos Concelhos de Tarrafal
e São Miguel Arcanjo. De igual modo, a Procuradoria da República da
Comarca de São Nicolau responde pelos processos dos Concelhos de
Ribeira Brava e Tarrafal de São Nicolau e a Procuradoria da República da
Comarca de São Filipe responde pelos processos dos Concelhos de São
Filipe e de Santa Catarina do Fogo.

Fiscalização de execução das medidas de coação
O Ministério Público acompanhou a execução das medidas de coação
aplicadas no processo penal, em especial, a prisão preventiva.
Interpôs recursos e apresentou contra-alegações nas que não se
conformou com a decisão tomada ou em que houve recurso contra
medidas que promoveu.
Nos processos em fase de instrução, o Ministério Público, no geral,
cumpriu o prazo fixado no Código de Processo Penal para a dedução
da acusação e reexame da prisão preventiva, nas vezes em que foi
aplicada essa medida de coação, evitando a extinção da medida. As
libertações de arguidos presos preventivamente por excesso de prazo
enquanto aguardavam decisão de recurso, em nenhuma delas foram da
responsabilidade do Ministério Público, daí, não terem sido registadas
quaisquer reclamações hierárquicas, nem instauração de processos de
inquérito ou disciplinares, nem habeas corpus por excesso de prazo na
fase processual da responsabilidade do Ministério Público.
Melhorou substancialmente a situação que vinha verificando de as
acusações serem proferidas no último dia do prazo e as notificações aos
arguidos e seus mandatários, depois do prazo legal, não tendo dado entrada,
durante o ano judicial, nenhum habeas corpus com esse fundamento,
depois de os magistrados terem sido alertados para a necessidade de as
acusações terem de ser deduzidas com antecedência devida.
Também, no decurso deste ano judicial, não foram detetadas e
comunicadas situações de atrasos em notificações de acusações aos presos
preventivos por parte da Direção da Cadeia Central de São Martinho,
quando os pedidos de notificação chegaram ao estabelecimento com
devida antecedência, fundamentos que eram recorrentemente invocadas
em sede de habeas corpus.

Cumpriu-se assim a orientação que fora no sentido de nas visitas à
cadeia e nas reuniões com a direção fossem alertados para a necessidades
de efetuarem de pronto as notificações recebidas das Procuradorias da
República e devolverem de imediato as certidões, para poderem ser
juntadas aos autos.
Em relação aos processos que se encontravam nas fases presididas e
dirigidas por Juiz, o Ministério Público esteve atento aos prazos fixados.

Fiscalização da execução das sanções criminais
Compete em especial ao Ministério Público, em matéria de execução
das medidas privativas de liberdade decretadas por sentenças e acórdãos
judiciais, fiscalizar a regularidade formal e promover o cumprimento dos
mandados judiciais de internamento e de soltura dos reclusos.
Igualmente compete ao Ministério Público implementar as medidas
oportunas e adequadas com vista a iniciativas processuais de ressocialização
do recluso e ainda intervir em todos os processos relativos à adoção de
medidas de tratamento penitenciário do recluso em cumprimento de
medida privativa de liberdade.
Para exercer aquelas competências, além das intervenções processuais,
nas Procuradorias da República onde existem estabelecimentos prisionais
o magistrado do Ministério Público deve visitar regularmente esses
estabelecimentos prisionais, inteirando das condições de funcionamento,
do cumprimento do quadro legal em vigor e verificando do respeito pelos
direitos e deveres dos reclusos e da conformidade destes com as regras
mínimas estabelecidas pelos instrumentos internacionais sobre execução
das medidas privativas de liberdade.
A nível nacional existem dois estabelecimentos prisionais centrais: a
Cadeia Central da Praia e a Cadeia Central de Ribeirinha, no Concelho
de São Vicente.
Existem ainda outros três Estabelecimentos Prisionais Regionais, a
saber, a Cadeia Regional do Sal, que recebe reclusos das ilhas do Sal, São
Nicolau e Boa Vista, a Cadeia Regional do Fogo, que recebe os reclusos
das ilhas de Fogo e Brava e a Cadeia Regional de Santo Antão, que recebe
os reclusos da ilha de Santo Antão.
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No cumprimento dessas atribuições os magistrados do Ministério
Público colocados nas Procuradorias da República onde se encontram
os estabelecimentos prisionais mantiveram reuniões e contactos com as
direções desses estabelecimentos prisionais e realizaram visitas regulares,
verificando o cumprimento dos direitos e deveres dos reclusos e também
as condições de segurança.
Igualmente nas ilhas de Boa Vista, Maio e São Nicolau, onde não existem
estabelecimentos prisionais e os presos preventivos e reclusos notificados
para julgamento permanecem nas Esquadras da Policia Nacional
enquanto aguardam transferências para as cadeias centrais ou regionais,
os magistrados do Ministério Público visitaram esses estabelecimentos para
inteirarem das condições de alojamento, alimentação, recreio, visitas de
familiares e contactaram não só com os presos e reclusos, como também
mantiveram reunião com os comandantes, não tendo sido relatados ou
constatados factos ou anomalias no que diz respeito à garantia dos direitos
humanos dos reclusos e presos preventivos.
Verificou-se melhorias no que diz respeito ao tempo excessivamente
longo que os reclusos e presos aguardavam nas celas da Polícia Nacional
até que a Direção-Geral dos Serviços Penitenciários e de Reinserção Social
providenciasse a transferência, designadamente nas ilhas de São Nicolau e
Maio, onde as transferências vêm sendo realizadas em tempo mais curto.
Relativamente à Boa Vista, constatou-se melhorias na transferência de
reclusos. A situação do número elevado de reclusos nas celas não conheceu
melhorias, sobrecarregando a PN que não está preparada para responder
a esse tipo de demanda e situação. Esse facto vem sendo comunicado ao
MJT, propondo a deslocação de guardas prisionais para acompanharem os
reclusos no tempo em que estiverem na Boa Vista, até que venha ter tomada
uma decisão de fundo quanto à construção ou não de estabelecimento
prisional na Boa Vista, em função da dinâmica de crescimento da ilha.
O Ministério Público emitiu pareceres em todos os pedidos de
liberdade condicional, licenças laborais, precárias e de reabilitação,
além de ter promovido a liquidação de penas, sendo de ressaltar que,
exercendo essa tarefa em acumulação com outras, nem sempre foi
possível responder com a prontidão que era desejável.
A Procuradoria-Geral da República respondeu a todas as cartas e
correspondências recebidas dos reclusos e deu devido encaminhamento.
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MOVIMENTO PROCESSUAL NACIONAL
Por Tipo de Crime

A nível nacional, os crimes contra o património correspondem a 48% de entradas, seguido dos crimes
contra a integridade física e psíquica, com 14,4%, dos crimes contra a liberdade das pessoas com 8,9%
e dos crimes contra a família, que correspondem a 8,6%.

ENTRADOS POR TIPO DE CRIME

70

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

71

A nível nacional, os crimes contra o património correspondem a 43,8% dos processos resolvidos,
seguido dos crimes contra a integridade física e psíquica, com 17,8%, dos crimes contra a família, com
11,1%, dos crimes contra a liberdade física e psíquica, com 10,5%, e dos crimes contra a dignidade das
pessoas, com 8,1%.

RESOLVIDOS POR TIPO DE CRIME
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A nível nacional, os crimes contra o património correspondem a 52,7% dos processos pendentes,
seguidos dos crimes contra a integridade física e psíquica, com 13,6%, dos crimes contra a liberdade das
pessoas, com 10,2%, dos crimes contra a dignidade das pessoas, com 5,2% e dos crimes contra a família,
com 4,5%.

PENDENTES POR TIPO DE CRIME
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