
 

Comunicado 

Conferência de imprensa  

7/10/2020  

Está em curso o processo eleitoral dos órgãos Municipais de 2020 em 

todo o país e arranca as 00 horas de amanhã, ou seja, de meia noite de 

hoje para amanhã quinta feira e: 

A campanha eleitoral tem um papel estruturante nas eleições e, neste 

âmbito, têm garantias próprias e regem – se pelos seguintes princípios 

(art.103º) 

a) Igualdade de oportunidades e de tratamento das diversas 

candidaturas; 

b)) Imparcialidade das entidades públicas perante as candidaturas; 

c) Transparência e fiscalização das contas eleitorais; 

d) Liberdade de propaganda; 

No processo eleitoral e, concretamente durante a campanha eleitoral 

compete a esta Comissão assegurar a igualdade de oportunidades e de 

ação das candidaturas, detendo, para o exercício desta competência, os 

poderes necessários sobre todos os órgãos e agentes da administração 

pública. 

Nesse sentido, com vista a assegurar a igualdade de oportunidade e de 

tratamento das candidaturas concorrentes às eleições de 25 de outubro: 



II Dever da Neutralidade e imparcialidade norma prevista no art. 

97º nº 1 e 2 do Código Eleitoral:  

1. Os órgãos e agentes da administração pública, ou seja, os 

detentores do poder publico estão proibidos de praticar qualquer 

ato que possa favorecer um concorrente às eleições ou prejudicar 

outros; 

2. Candidaturas  

O cumprimento dos deveres da neutralidade e imparcialidade é 

importante para proteger a integridade das eleições contra o abuso de 

poderes e favorecimentos de candidatos com os meios públicos, que 

podem condicionar o resultado das eleições. 

Registamos que é importante que os Governantes Locais, centrais e 

todos os funcionários e agentes públicos devem manter a rigorosa 

neutralidade perante as candidaturas, de forma a não interferirem 

ilegitimamente no pleito ou disputa politica pelos cargos em eleição;  

A violação dos deveres da neutralidade e imparcialidade é punido 

com pena de prisão até 2 anos (art.º 290º do Código Eleitoral) 

Dever dos órgãos de comunicação social, publicações periódicas  

Os Órgãos de comunicação social e seus profissionais e publicações 

periódicas, estação de rádios e televisão publicas ou privadas estão 

adstritas ao dever de tratarem de forma igual as candidaturas 

evitando qualquer tipo de descriminação todas as candidaturas, 

tanto ao volume dos espaços concedidos como tratamento jornalístico, 

sob pena de violação a Lei eleitoral. 

 



Obrigações para com as candidaturas para garantir as atividades 

de campanha: 

3. Durante a campanha Eleitoral as Câmaras Municipais estão 

obrigadas a distribuir, em igualdade de oportunidade e 

circunstancia espaço especiais para afixação de propaganda 

Gráfica à candidaturas às candidaturas, em cada circulo eleitoral 

(110º) 

4. Os dirigentes das entidades publicas devem assegurar cedência 

do uso dos edifícios e recintos do Estado e outras pessoas 

coletivas de Direito Público aos concorrentes dos respetivos 

círculos para atividade de campanha, em igualdade (111º) 

5. Em caso de falta de espaço Publico para fins de campanha 

eleitoral, a Câmara Municipal deve requisitar salas de espetáculos 

ou recintos existentes para atribuir às candidaturas e, havendo 

custos devem ser suportadas pelas candidaturas (112º) 

 

Direitos das candidaturas durante a campanha: 

Em regra: art.º 99º da Constituição da República e 94º do Código 

Eleitoral  

É livre o exercício de atividades de campanha eleitoral apenas podendo 

subsistir as limitações que vierem ser impostas por eventual declaração 

do estado de sítio ou de emergência podendo as candidaturas realizar, 

nomeadamente as seguintes propagandas eleitorais: 

a) Reuniões e manifestações publicas; 

b) Propaganda sonora a partir das 8 horas até às 23 horas, sem 

necessidade de autorização administrativa – 109º   



No ato de abertura e encerramento de campanha não estão 

limitados em termos de hora, sendo totalmente livre;  

c) Propaganda gráfica nos espaços atribuídos pela Câmara 

Municipal; 

Limites das candidaturas durante a campanha: 

As candidaturas estão proibidas de:  

- Fazer apologia e nem uso da violência, apologia de preconceitos de 

raça, género, religião origem social ou regional; 

- Fazer instigação desobediência coletiva ou perturbar a ordem pública;   

Não podem injuriar, caluniar difamar pessoas bem como orgãos de 

soberania; 

- Não podem doar, entregar direta ou indiretamente dinheiro ou 

quaisquer mercadorias, que não sejam considerados enfeites ou 

adereços – art. 106º nº 4 com exceção de mascaras e camisolas, 

porquanto o Tribunal constitucional reconheceu esses direitos às 

candidaturas, pelo que, as candidaturas que tiverem podem 

oferece à-vontade aos eleitores camisolas e mascaras; 

- Não podem fazer publicidade comercial, ou seja, pago em 

qualquer das formas- 113º;  

 

 

 

 

 



Limites advenientes do contexto da pandemia 

É importante reter que os direitos fundamentais, no caso estamos a falar 

do direito fundamental a propaganda política e eleitoral não estão 

suspensos, apenas o Estado de Emergência pode suspender direitos 

dessa natureza e qualquer restrição aos direitos fundamentais é matéria 

de competência da Assembleia Nacional. 

Não temos em Cabo Verde nenhuma dessas circunstâncias, pelo que, a 

CNE não tendo competência para impor quaisquer restrições ao 

exercício desses direitos ouvido os partidos políticos um código de 

conduta, onde os mesmos aceitariam algumas restrições (ver o Código 

de Conduta) 

A par disso entende a CNE que: 

Os promotores de atividades de campanha eleitoral têm o dever de 

compatibilizar o exercício dos seus direitos com o direito à vida e à 

saúde dos cidadãos e, nessa medida, devem observam as 

recomendações aplicáveis dos especialistas, designadamente das 

autoridades sanitárias. 

A título exemplificativo, os promotores têm o especial dever de 

assegurar que, nas suas atividades, são respeitadas as recomendações 

quanto ao distanciamento social, à utilização de equipamentos de 

proteção individual, à higiene pessoal e dos espaços e à desinfeção, às 

condições de arejamento de espaços fechados e de circulação em geral, 

incluindo circuitos de aproximação e abandono de locais de 

concentração, quando se justifique. 

É recomendável que as medidas adequadas sejam incluídas no 

planeamento da própria atividade e que, na hipótese de alterações 



substanciais em alguma ou algumas das variáveis consideradas no 

planeamento, que sejam elaborados planos de resposta a essas 

contingências. 

É igualmente recomendável que tais planos sejam, sempre que possível, 

publicamente divulgados ou, pelos menos, levados ao conhecimento das 

autoridades sanitárias ou outras que, de alguma forma, se relacionem 

com a sua execução. 

Concluímos dizendo que a CNE e nenhuma outra entidade 

administrativa em consonância, incluindo as de polícia, não podem 

impedir e nem sancionar comportamentos decorrentes do exercício dos 

direitos a propaganda durante a campanha diretamente. 

A liberdade de ação em campanha eleitoral não afasta eventuais 

responsabilidades, civis ou criminais, dos seus promotores. 

Pelo que as infrações cometidas no exercício destes direitos ficam 

submetidas aos princípios gerais de direito criminal ou do ilícito de 

mera ordenação social, sendo a sua apreciação respetivamente da 

competência dos tribunais judiciais ou de entidade administrativa 

independente, nos termos da lei. Devendo todas as situações que 

configurem violação de lei ser comunicada a CNE, ao Ministério Publico. 

Apelamos as candidaturas a alinharem – se com os cabo-verdianos nas 

restrições sociais económicos e políticos que lhes vem sendo imposta e 

promover a cidadania e combater a transmissão dos vírus. 

Aos cidadãos são os destinatários da campanha eleitoral os primeiros 

fiscalizadores e devem participar ativamente na campanha apoiando as 

candidaturas das suas preferências, no entanto devem recusar e abster 



de participar em todos os eventos e atividades que possa por em causa 

a segurança e a saúde deles e a saúde publica em geral. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


