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CONSELHO DE MINISTROS
––––––

Resolução nº 104/2021

de 25 de novembro 

Cabo Verde tem, com sucesso, encetado a luta contra o 
SARS-CoV-2, contribuindo para uma situação de controlo 
efetivo da Pandemia, permitindo, paulatinamente, a 
retoma das atividades económicas, culturais e sociais.

Este, um esforço articulado, de todos os cabo-verdianos 
e de todos os setores do País.

O Desporto em Cabo Verde é preconizado como um 
dos setores que maior preponderância tem no tecido 
social e tem sido uma aposta clara do atual executivo 
governamental, em todas as suas vertentes.

As vantagens da prática desportiva são incomensuráveis, 
tanto a nível competitivo como económico, e em termos de 
saúde da nossa população, bem como na promoção do destino 
turístico do País, daí que o VIII Governo Constitucional da 
República tem plasmado no seu programa de Governo, um 
apoio cada vez maior à prática do Desporto e uma mobilização 
de recursos, no horizonte 2030, que seja consentânea com o 
talento inato crioulo e contribua, de forma indelével, para 
o desenvolvimento sustentável do País.

O nosso mercado é dimensionado à medida da nossa 
realidade e o alinhamento institucional é primordial para 
o assertivo impacto no setor do Desporto.

Sabemos, pelas estatísticas oficiais, que 35.3% da 
população cabo-verdiana pratica Desporto regularmente, 
o que demonstra, de forma inequívoca, a importância 
deste setor e o seu potencial.

Não obstante, para que possamos, realmente, atingir 
patamares superiores nas nossas modalidades, é de 
fundamental importância que o Governo, enquanto 
maior investidor no Desporto em Cabo Verde, assuma 
o seu papel de liderança na retoma desportiva do País, 
para a época 2021/2022, juntos dos Clubes formalmente 
constituídos, das modalidades coletivas e filiadas em 
Federações Desportivas Nacionais detentoras do estatuto 
de Utilidade Pública Desportiva.

Assim,
Nos termos do n.º 2 de artigo 265º da Constituição da 

República, o Governo aprova a seguinte resolução:
Artigo 1º
Objeto

1- É criado um Programa Alargado de Retoma Desportiva 
Nacional, orçado em 45.000.000$00 (quarenta e cinco milhões 
de escudos), a ser gerido pelo Instituto do Desporto e da 
Juventude (IDJ, I.P.), destinado aos Clubes formalmente 
constituídos (adiante designados de Clubes Desportivos 
Oficiais), inscritos nas competições oficiais das Associações 
Regionais Desportivas para a época desportiva 2021/2022, 
filiadas nas Federações Desportivas de modalidades 
coletivas dotadas de Utilidade Pública Desportiva.

2- O Programa a que se refere o número anterior destina-
se igualmente às Associações Regionais Desportivas 
de modalidades individuais, que estejam filiadas nas 
respetivas Federações Desportivas detentoras do estatuto 
de Utilidade Pública Desportiva, conforme o disposto no 
n.º 2 do artigo 2º da presente Resolução. 

Artigo 2º
Finalidade

1- O Programa tem por finalidade o apoio aos Clubes 
formalmente constituídos, inscritos nas competições 
oficiais das Associações Regionais Desportivas para a 
época desportiva 2021/2022, filiadas nas Federações 

Desportivas de modalidades coletivas detentoras do 
estatuto de Utilidade Pública Desportiva que, na época 
desportiva 2019/2020, tiveram as suas atividades e 
competições desportivas interrompidas pelas medidas 
adotadas na sequência da Pandemia do SARS-CoV-2.

2- No âmbito do Programa serão também apoiadas 
as Associações Regionais Desportivas das modalidades 
individuais, que estejam filiadas nas respetivas Federações 
Desportivas detentoras do estatuto de Utilidade Pública 
Desportiva, e que não retomaram a atividade desportiva 
na época 2020/2021.

Artigo 3º
Acesso e Registo

1- O acesso aos apoios a conceder no âmbito do presente 
Programa depende da verificação dos requisitos legais 
previstos para a constituição, organização e funcionamento 
dos Clubes Desportivos Oficiais de modalidades coletivas 
e das Associações Regionais Desportivas de modalidades 
individuais.

2- O acesso aos apoios deve igualmente ser precedido 
do registo dos Clubes e Associações na Plataforma online 
criada e gerida pelo IDJ, I.P., nos termos do Regulamento 
previsto no artigo 5º da presente Resolução.

Artigo 4º
Normas Sanitárias e de Segurança

Na realização das competições e atividades desportivas 
devem ser cumpridas as normas e recomendações sanitárias 
e de segurança definidas pelas autoridades competentes 
e priorizar os Certificados de Vacinação, nos termos da 
legislação em vigor, designadamente a Resolução n.º 
5/2021, de 15 de janeiro.

Artigo 5º
Regulamentação

O presente Programa deve ser regulamentado num 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 
publicação da presente Resolução.

Artigo 6º
Entrada em vigor

A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

Aprovado no Conselho de Ministros, aos 11 de novembro 
de 2021. — O Primeiro-Ministro, José Ulisses de Pina 
Correia e Silva

––––––
Resolução nº 105/2021

de 25 de novembro 

Recentemente foi criada a Ordem dos Psicólogos de Cabo 
Verde e os respetivos Estatutos, pela Lei n.º 128/IX/2021 
de 5 de maio, que é uma associação pública profissional 
denominada de “Ordem”. 

No regime jurídico das associações públicas profissionais, 
estabelecido na Lei n.º 90/VI/2006, de 9 de janeiro, conjugado 
com os Estatutos da Ordem dos Psicólogos, estabelecidos 
na Lei nº 128/IX/2021 de 5 de maio, instituiu a instalação 
de uma Comissão Instaladora incumbida da pratica dos 
atos necessários á organização das eleições dos titulares 
dos órgãos estatutários.

Assim, tendo em conta a criação e instalação da referida 
comissão, com a vista o cumprimento do estabelecido na lei.

Ao abrigo dos n.ºs 2 e 3 do artigo 55º da Lei n.º  
90/VI/2006, de 9 de janeiro, e do artigo 4º e da Lei n.º  
128/IX/2021, de 5 de maio; e 

Nos termos do n.º 2 do artigo 265º da Constituição, o 
Governo aprova a seguinte Resolução:
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