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Comissão de Verificação de Incapacidade (CVI)

O que é a CVI?
É um órgão técnico em matéria de saúde que fiscaliza 
e decide sobre as situações de doença que dão
lugar a incapacidade temporária e definitiva para o 
trabalho.
Tem ainda a competência de verificar as situações de 
deficiências declaradas para efeitos de reconhecimen-
to e manutenção do direito às prestações na doença.

A CVI só intervém nas suas acções junto de 
beneficiários do sistema nacional de previ-
dência social?
NÂO – Verifica e avalia as situações de incapacidade 
ou deficiência que ocorrem com pessoas que benefi-
ciam da protecção social em Cabo Verde ao abrigo de 
Convenções de segurança social estabelecidos com 
outros países

O Instituto tem alguma influência nas de-
cisões da CV I?
Não – Trata-se de um órgão independente cujas de-
cisões são tomadas de acordo com as suas funções
técnicas e com a legislação.

De que forma e quem nomeia a Comissão de 
Verificação de Incapacidade?
Por despacho conjunto dos Ministros da Tutela do 
INPS e da Saúde.

Quem integra a CVI?
A Comissão de Verificação de Incapacidades é com-
posta por três médicos titulares e dois suplentes, com
um mandato de 2 anos, renováveis.

Qual o objectivo da CVI?
A verificação de incapacidade terá como objectivo 
fundamental uma maior clareza na avaliação das in-

capacidades temporárias ou permanentes, além de 
outras situações que exigem a verificação do direito 
às prestações.

O que fazer quando o beneficiário discorda da 
decisão da CVI?
E xiste um outro órgão de recurso, denominado “Co-
missão de Recurso”, para apreciar e decidir sobre as
reclamações apresentadas.

Como é composta a Comissão de Recurso?
A Comissão é composta por três médicos, sendo um 
pertencente a Comissão de Verificação de Incapaci-
dade que terá emitido o parecer, outro indicado pelos 
serviços de saúde e o terceiro pode ser indicado pelo 
beneficiário reclamante.

Existe algum prazo para apresentação de re-
curso e onde pode ser feita?
O prazo de 15 dias a contar da data em que o bene-
ficiário tenha conhecimento do parecer da CVI e o 
pedido é apresentado no INPS, podendo ser indicado 
o nome do Médico para fazer parte da Comissão de 
Recurso.

O que acontece se o beneficiário reclamante 
não indicar um Médico?
Para se garantir o funcionamento da Comissão de Re-
curso correctamente, um segundo Médico é indicado
pelos serviços de saúde.

Há algum encargo para o beneficiário que de-
corre do funcionamento da Comissão de Re-
curso?
Pode haver sim, mas só se o requerente faltar a com-
parência na Comissão de Recurso sem justificação ou
se a decisão lhe for desfavorável.


