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A “protecção social” ou “segurança social” obriga-
tória fundamenta nos princípios da universalidade, 
igualdade e solidariedade. Incluindo o conjunto de 
sistemas e subsistemas de direito exercido nos termos 
estabelecidos na Constituição, nos instrumentos in-
ternacionais aplicáveis e na Lei de Bases da Segurança 
Social.

No nosso país o decreto lei nº 131/V/2001, e um 
conjunto de decretos, nomeadamente o Decreto-Lei 
nº 5/2004 de 16 de Fevereiro nº 50/2009, de 30 de No-

vembro, o nº 21/2006 de 27 de Fevereiro, o nº 40/2006 
de 17 de Julho, o nº 45/2007 de 10 de Dezembro, o nº 
48/2009,de 23 de Novembro e o nº49/2009, de 23 de 
Novembro, objectivam a protecção para todos os tra-
balhadores cabo-verdianos, seja por conta própria, 
por conta de outrem e os respectivos familiares.

O Boletim Informativo, nº2 faz o balanço da situ-
ação dessa matéria.  

O sistema de proteção vincula-se através do Insti-
tuto Nacional de Proteção Social (INPS), uma insti-
tuição com um sistema que se destina a proteger os 
cabo-verdianos, em aspectos como a saúde, velhice, 
maternidade, paternidade, adopção, invalidez e mor-
te. 

Cabo Verde tem tido mérito internacional nesse 
aspecto. Este ano, por exemplo, recebeu elogios na 
Conferência Internacional do Trabalho da OIT, rea-
lizado em Junho deste ano.

Os dados do último inquérito do Instituto Nacio-
nal de Estatisticas (INE) apontam que de 100% da 
população, isto é cerca de 490 mil habitantes, temos 

cerca de 200 mil trabalhadores. Este número corres-
ponde à soma dos trabalhadores da função pública, 
trabalhadores independentes ou ainda do sector pri-
vado.

Esse mesmo inquérito que o INE realizou, em par-
ceria com o INPS, em 2009, indica que 60% destes tra-
balhadores estão registados no sistema previdenciário 
tendo uma garantia na segurança social, e 40% não 
têm nenhum vínculo.

Mas os trabalhadores segurados e seus familiares 
ainda enfrentam muitos problemas relativamente à 
segurança social, pelas reivindicações constatadas pe-
los órgãos sindicais. Para tentar solucionar parte des-
ses problemas o Boletim da UNTC-CS garante infor-
mar de forma a suprir qualquer dúvida.

Caracterização da Protecção 
Social obrigatória 

em Cabo Verde

O objectivo deste Boletim Informativo, 
com periodicidade mensal é propor-
cionar a todas as estruturas sindicais e 

trabalhadores em geral, um instrumento de ação 
prático e simplificado, que lhes permita proceder 
da melhor forma sobre o direito do trabalho e a 
Segurança Social que lhe assite por lei. 

Um projecto da UNTC-CS, financiado pela 
ONG-OGBL em parceria com o INPS que pre-
tende sintetizar, clarificando e tornando acessível, 
o entendimento de todas as diligências para o de-
senvolvimento do trabalhador, nestas matérias. 

A segurança social e o direito do trabalho é 
uma reivindicação constante na atividade sindi-
cal, pelo que o presente boletim pretende ser um 
instrumento de intervenção e participação sindi-
cal em prol deste objectivo fundamental que é su-
prir o défice de informação que existe no seio dos 
trabalhadores caboverdianos. 


