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CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-lei n° 19/2001 

de 24 de Setembro

Na sequência as recomendações saídas da Conferência de Viena 
sobre os Direitos Humanos de 1993, considera Governo de Cabo 
Verde necessária e oportuna, à semelhança do que fizeram já  vários 
outros países, a criação de um organismo nacional vocacionado 
para a promoção et protecção dos direitos Humano e para o 
desenvolvimento de um Plano Nacional de Acção para os Direitos 
Humanos, o Comité Nacional para os Direitos Humanos.

Considera também o Governo pertinentes as sugestões do 
Comité Internacional da Cruz Vermelha do Crescente Vermelho, 
no sentido da existência de uma instância de apoio à promoção do 
Direito Humanitário, traduzindo deste modo a nível interno, a 
vontade nesse sentido já  internacionalmente expressa.

Assim,

Com base no Programa do Governo para o sector da Justiça e 
em sintonia com o objectivo nele expresso de promovei et proteger 
de forma sistemática os Direitos fundamentais da pessoa humana;

Entendo que os desideratos acima enunciados poderão ser 
prosseguidos por uma mesma instância, ganhando-se em 
racionalização de estruturas;

Tendo em devida conta as recomendações do Relatório da 
Missão de Avaliação dos Direitos Humanos em Cabo Verde, 
elaborado pelo Alto Comissariado da Nações Unidas para os 
Direitos do Homem e que foi apresentado em Dezembro de 1999;

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do n°2 do artigo 
203° da Constituição, o Governo decreta o seguinte :

Artigo Io

(Criação)

É criado o Comité Nacional para os Direitos Humanos, adiante 
designado pela sigla CNDH.

Artigo 2o 

(Natureza)

O CNDH é uma instância de coordenação e concertação que 
funciona junto do Ministro responsável pela área da Justiça, 
cabendo-lhe em geral contribuir para a formulação e execução da 
política nacional em matéria dos Direitos Humanos e do Direito 
Humanitário.

Artigo 3 o 

(Composição)

Integra o CNDH:

a) O Ministro responsável pela área da Justiça, que preside;

b) Um coordenador, designado pelo Ministro responsável 
pela área da Justiça;

c) Um representante da área da Justiça;

d) Um representante da área dos Negócios Estrangeiros;

e) Um representante da área da Saúde;

f) Um representante da área da Educação;

g) Um representante da área da Cultura;

h) Um representante da área da Comunicação Social;

i) Um representante da área da Juventude;

j) Um representante de cada Panido Político representado 
na Assembleia Nacional;

k) Um representante da Ordem dos Advogados;

1) Um representante da Cruz Vermelha;

m) Um representante do Instituto Cabo-Verdiano de 
Menores;

n) Um representante do Instituto da Condição Feminina; 

o) Um representante das Centrais Sindicais;

p) Um representante da Associação Nacional dos 
Municípios;

q) Seis representantes das Organizações não 
Governamentais (ONG's) entre o quais um 
representante das Associações de Deficientes e um 
representante das Comunidades Estrangeiras 
residentes em Cabo Verde.

2. O Ministro responsável pela área da Justiça poderá de legar 
a presidência do CNDH no coordenador.

3. Os representantes das diversas áreas governamentais serão 
designados por despacho do Ministro da área respectiva.

4. Os representantes dos diversos organismos e instituições 
serão designados pelas respectivas direcções.
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5. Os representantes das ONG's serão designados pela 
Plataforma das ONG's.

Artigo 4°

(Conselho coordenador)

1. O Conselho Coordenador é o órgão executivo do CNDH e é 
constituído pelo Coordenador e dois vogais

2. Os vogais serão eleitos respectivamente pelos representantes 
dos organismos do Estado e pelos representantes dos organismos 
ou instituições não governamentais.

Artigo 5o

(Assistência)

A assistência técnica e administrativa ao CNDH será garantida 
por consultores d  ou funcionários do departamento, responsável 
pela área da Justiça designados pelo Presidente do Comité.

Artigo 6°

(Competência)

Compete ao CNDH:

a) Promover a protecção e difusão dos Direitos Humanos e 
do Direito Humanitário;

bj Definir a estratégia e garantir a elaboração do Plano 
Nacional de Acção para os Direitos Humanos;

c) Garantir a implementação e avaliação do Plano Nacional 
dos Direitos Humanos, uma vez aprovado pelo Conselho 
de Ministros;

d) Preparar e apresentar os relatórios iniciais e periódicos 
sobre a implementação dos instrumentos internacionais 
de Direitos Humanos e de Direito Humanitário;

e) O mais que lhe for cometido por lei ou pelo seu Presidente.

Artigo Ia 

(Funcionamento)

1. O CNDH reúne-se de seis em meses e, extraordinariamente, 
sempre que convocado pelo seu presidente.

2. O CNDH dotar-se-á de um regulamento interno fixando as 
normas do seu funcionamento.

Artigo 8o 

(Entrada em vigor)

O presente diploma entra imediatamente em vigor.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves — Maria Cristina Fontes Lima 

Promulgado em 11 de Setembro de 2001

Publique-se

O presidente de República, PEDRO VERONA RODRIGUES 
PIRES

Referendado em 14 de Setembro de 2001 

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves


