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Nota Introdutória

A Sociedade Civil organizada em associações, confederações e 
ONG`s tem como papel fundamental contribuir para o respeito dos 
seus direitos e acima de tudo a prossecução do interesse público. 
Contudo, não deixa de ser também da sua responsabilidade o 
cumprimento do seu dever e da obrigação por se tratar de uma 
dinâmica de reciprocidade, ou seja, só faz sentido reclamar dos 
direitos quando se cumpre os deveres e obrigações de cidadania.   
Na Guiné-Bissau, a maioria das Organizações da Sociedade Civil se 
limitou ao longo dos anos e ainda foca as suas acções em 
reclamações, condenações e algumas até com inclinações 
adjacentes aos interesses que nortearam as suas criações. 
Entretanto, na perspectiva do ODG e das individualidades que o 
criaram, uma cidadania responsável e proactiva mede-se pelo grau 
de cumprimento dos seus deveres cívicos e constitucionais, primazia 
pelos valores socioculturais e, pela dimensão do seu envolvimento 
no processo de produção de conhecimentos iluminadores (guias) e 
de ferramentas que visam o bem-estar social.
O ODG pretende não só contribuir para que haja uma Democracia 
funcional em que o respeito escrupuloso das normas e a vontade 
popular sejam sagrados, mas sobretudo uma governação aberta, 
integra, transparente e inclusiva. 
Incluir os cidadãos na tomada de decisões através das 
representações indirectas (caso dos deputados) tem revelado 
ineficácia quanto a defesa e promoção de bem-estar social, pelo que 
é fundamental a inclusão da Sociedade Civil que representa toda a 
população na concepção e execução dos instrumentos que visam o 
desenvolvimento socioeconómico do país. 
Contudo, é crucial que a Sociedade Civil entenda perfeitamente o 
seu papel em todo o processo. É justamente nesse particular é que o 
ODG decidiu conceber e colocar à disposição de toda a população da 
Guiné-Bissau o Manual de apoio ao Cidadão sobre a Boa 
Governação “Cidadão face à Democracia e Governança”. 

Com esse documento, na sua filosofia de “antes de reclamar, 
cumpra primeiro com o seu dever e obrigação” o ODG pretende 
demonstrar que é preciso antes criar bases sólidas e elementos ou 
instrumentos que permitam ao cidadão conhecer a si mesmo e o 
papel que 
desempenha no processo democrático e de governação. Daí o 
Manual “Cidadão face à Democracia e Governança”.
É possível sim assegurar o bem-estar social na Guiné-Bissau, mas 
apenas com uma Sociedade Civil bem estruturada, com objectivos 
claros e com acções coordenadas, não obstante diversificadas. Uma 
sinergia baseada no interesse colectivo dos guineenses é 
urgentemente necessária.

        Dr. Amadú Djamanca
      Secretário Executivo do ODG
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Capítulo I – Princípios Gerais 
A Democracia pluralista e/ou Estado de Direito Democrático são 
caraterizados essencialmene pela residência do poder no Povo e no 
conjunto de regras que asseguram um funcionamente harmonizado 
entre o aparelho do Estado e a Sociedade Civil com vista ao alcance 
do BEM-ESTAR COMUM. Em todos os Sistemas de Governo, a 
essência do contrato social clássico foi e sempre é o de prossecução 
do interesse público, e o Estado, através dos seus respectivos 
Órgãos de gestão corrente de funcionamento do mesmo, assume-se 
como a entidade com o poder instituído num delimitado território 
visando, sobretudo, assegurar a integridade territorial, garantir a 
segurança pública, a justiça e promover o bem-estar social.

Para a melhor persecução dos objetivos acima mencionados os 
Estados modernos organizam-se, com base no Princípio de 
Separação de Poderes, em diversos órgãos autónomos com 
competências próprias e complementares definidos na sua Lei 
Magna.

No nosso caso, assim como em todo o mundo, a observância das 
regras democráticas e a sua consolidação depende de todo o 
Sistema, de todos os Órgãos da Soberania e demais instituições 
estatais. A Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) 
estabelece, no seu artigo 96.º/1, que o Governo é o órgão com 
competências administrativas, ou seja, o responsável pela 
Boa-Governação – desenvolvimento do país e consequente garantia 
do BEM-ESTAR dos guineenses.

Os deputados, Presidente e o Governo resultam das escolhas dos 
cidadãos, com obrigação de representar e gerir o bem-comum em 
seu nome e a seu favor, ou seja, a relação entre o Governo e 
governado é vice-versa, sendo que pode-se considerar o governante 
de prestador de serviço público (servidor público) ou mandatário do 
povo que nesse caso é Mandatário. Da mesma forma, a governação, 
na sua definição clássica, é nada mais e nada menos que 
administração do bem-comum na persecução dos objetivos de cada 
Estado visando satisfazer as necessidades do povo com base 
e princípios socialmente aceites e legalmente estabelecidos que 
constituem principais pilares da Boa Governação a saber:

1. Princípio da Legalidade

De modo simples e direto, este princípio estabelece que o Estado 
não pode atuar de forma arbitrária. Todos os atos do Estado devem 
estar em conformidade com o que está estabelecido na sua 
legislação. No caso da Guiné-Bissau este princípio está consagrado 
no artigo 8.º/1 da CRGB que declara que o Estado se subordina à 
Constituição e baseia-se na legalidade democrática. 
Com este princípio, cabe ao Estado criar, através da Constituição e 
demais leis, regulamentos, dispositivos de deveres, das obrigações e 
dos direitos que todos os cidadãos devem respeitar. Podemos 
considerar que esta é a garantia da proteção e segurança jurídica 
para os cidadãos perante os atos do Estado e outros indivíduos. Este 
é o princípio que garante aos cidadãos que o Estado não pode em 
nada exceder e muito menos interferir nas suas liberdades e 
garantias, possibilitando assim que possam praticar tudo que não 
seja proibido pela lei – competências e atos não se presumem, 
mas sim estabelecidos pela lei. 

2. Princípios da Transparência 

O Princípio da Transparência enquanto pilar capital da Boa 
Governação tem um papel importante na vigilância das acções do 
Estado pelos cidadãos e determina a dinâmica da relação entre 
ambos na perspectiva de avaliação da eficácia e da eficiência de 
acções deste e a sua conformidade com as leis. É um princípio que é 
páreo ao de Publicidade que requer a publicação ou que o cidadão 
seja mantido informado sobre tudo que se passa no funcionamento e 
gestão dos assuntos correntes do Estado. Neste sentido, dentre os 
direitos e deveres do cidadão plasmados no TITULO II da CRGB, 
nesse particular realça-se:
    • O direito à informação sobre as atividades administrativas do 
Estado, nomeadamente, contas públicas; decisões administrativas; 
concursos e contratos públicos; 
      • O direito de eleger e ser eleito para cargos políticos, assim como 
constrituir associações que reforcem a sua atividade cívica;
      • O dever de colaborar com o Estado na execução das suas ações 
e na promoção de bem-estar comum. 

3. Princípio de equidade

É um dos princípios considerado por alguns de escudo para os 
fracos. É aquele que vem criar o equilibrio e protecção no tratamento 
e nas oportunidades perante deveres, obrigações e direitos sobre 
toda a prática de gestão da coisa pública, até na repartição dos 
recursos. 

Este princípio advoga contra a discriminação, seja de que natureza 
for e assegura que todos sejam tratados de igual forma, sem pôr em 
causa o Princípio de Igualdade que na sua exepção estabele que o 
“igual seja tratado de igual e diferente de diferentes”, em outras 
palavras, significa proporção em casos necessários. 

4. Princípio da Prestação de Contas – Accountability 

Nos últimos tempos o mundo tem virado atenção para a exigência de 
maior transparência na gestão da coisa pública considerando-a como 
um dos fatores importantes no Estado Democrático de Direito, 
através do qual se pode atingir maior controlo sobre o dinheiro e bens 
públicos, quer pelas instituições vocacionados para tal, assim como 
pelos cidadãos. 

Quando falamos deste princípio estamos simplesmente a referir que 
os agentes públicos devem sempre apresentar resultados das suas 
acções e submeterem-se a uma avaliação contínua, bem como 
assumirem uma eventual responsabilização que possa advir do seu 
acto, isso considerando o facto de que no decurso da sua atuação 
deve obedecer as regras previamente estabelecidas, como 
determinado, no princípio da legalidade. 

Estes princípios apelam-nos para uma abordagem mais séria da 
mudança do comportamento que deve centrar-se na execução 
satisfatória das acções do Estado e no cumprimento dos seus 
objectivos. São princípios que, quando devidamente observados, a 
moral, a ética e a integridade pública saem mais reforçados e o 
interesse público é sempre alcançado e tido no primeiro plano e, 
assim temos a chamada Boa Governação.
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públicos, quer pelas instituições vocacionados para tal, assim como 
pelos cidadãos. 

Quando falamos deste princípio estamos simplesmente a referir que 
os agentes públicos devem sempre apresentar resultados das suas 
acções e submeterem-se a uma avaliação contínua, bem como 
assumirem uma eventual responsabilização que possa advir do seu 
acto, isso considerando o facto de que no decurso da sua atuação 
deve obedecer as regras previamente estabelecidas, como 
determinado, no princípio da legalidade. 

Estes princípios apelam-nos para uma abordagem mais séria da 
mudança do comportamento que deve centrar-se na execução 
satisfatória das acções do Estado e no cumprimento dos seus 
objectivos. São princípios que, quando devidamente observados, a 
moral, a ética e a integridade pública saem mais reforçados e o 
interesse público é sempre alcançado e tido no primeiro plano e, 
assim temos a chamada Boa Governação.
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Capítulo I – Princípios Gerais 
A Democracia pluralista e/ou Estado de Direito Democrático são 
caraterizados essencialmene pela residência do poder no Povo e no 
conjunto de regras que asseguram um funcionamente harmonizado 
entre o aparelho do Estado e a Sociedade Civil com vista ao alcance 
do BEM-ESTAR COMUM. Em todos os Sistemas de Governo, a 
essência do contrato social clássico foi e sempre é o de prossecução 
do interesse público, e o Estado, através dos seus respectivos 
Órgãos de gestão corrente de funcionamento do mesmo, assume-se 
como a entidade com o poder instituído num delimitado território 
visando, sobretudo, assegurar a integridade territorial, garantir a 
segurança pública, a justiça e promover o bem-estar social.

Para a melhor persecução dos objetivos acima mencionados os 
Estados modernos organizam-se, com base no Princípio de 
Separação de Poderes, em diversos órgãos autónomos com 
competências próprias e complementares definidos na sua Lei 
Magna.

No nosso caso, assim como em todo o mundo, a observância das 
regras democráticas e a sua consolidação depende de todo o 
Sistema, de todos os Órgãos da Soberania e demais instituições 
estatais. A Constituição da República da Guiné-Bissau (CRGB) 
estabelece, no seu artigo 96.º/1, que o Governo é o órgão com 
competências administrativas, ou seja, o responsável pela 
Boa-Governação – desenvolvimento do país e consequente garantia 
do BEM-ESTAR dos guineenses.

Os deputados, Presidente e o Governo resultam das escolhas dos 
cidadãos, com obrigação de representar e gerir o bem-comum em 
seu nome e a seu favor, ou seja, a relação entre o Governo e 
governado é vice-versa, sendo que pode-se considerar o governante 
de prestador de serviço público (servidor público) ou mandatário do 
povo que nesse caso é Mandatário. Da mesma forma, a governação, 
na sua definição clássica, é nada mais e nada menos que 
administração do bem-comum na persecução dos objetivos de cada 
Estado visando satisfazer as necessidades do povo com base 
e princípios socialmente aceites e legalmente estabelecidos que 
constituem principais pilares da Boa Governação a saber:

1. Princípio da Legalidade

De modo simples e direto, este princípio estabelece que o Estado 
não pode atuar de forma arbitrária. Todos os atos do Estado devem 
estar em conformidade com o que está estabelecido na sua 
legislação. No caso da Guiné-Bissau este princípio está consagrado 
no artigo 8.º/1 da CRGB que declara que o Estado se subordina à 
Constituição e baseia-se na legalidade democrática. 
Com este princípio, cabe ao Estado criar, através da Constituição e 
demais leis, regulamentos, dispositivos de deveres, das obrigações e 
dos direitos que todos os cidadãos devem respeitar. Podemos 
considerar que esta é a garantia da proteção e segurança jurídica 
para os cidadãos perante os atos do Estado e outros indivíduos. Este 
é o princípio que garante aos cidadãos que o Estado não pode em 
nada exceder e muito menos interferir nas suas liberdades e 
garantias, possibilitando assim que possam praticar tudo que não 
seja proibido pela lei – competências e atos não se presumem, 
mas sim estabelecidos pela lei. 

2. Princípios da Transparência 

O Princípio da Transparência enquanto pilar capital da Boa 
Governação tem um papel importante na vigilância das acções do 
Estado pelos cidadãos e determina a dinâmica da relação entre 
ambos na perspectiva de avaliação da eficácia e da eficiência de 
acções deste e a sua conformidade com as leis. É um princípio que é 
páreo ao de Publicidade que requer a publicação ou que o cidadão 
seja mantido informado sobre tudo que se passa no funcionamento e 
gestão dos assuntos correntes do Estado. Neste sentido, dentre os 
direitos e deveres do cidadão plasmados no TITULO II da CRGB, 
nesse particular realça-se:
    • O direito à informação sobre as atividades administrativas do 
Estado, nomeadamente, contas públicas; decisões administrativas; 
concursos e contratos públicos; 
      • O direito de eleger e ser eleito para cargos políticos, assim como 
constrituir associações que reforcem a sua atividade cívica;
      • O dever de colaborar com o Estado na execução das suas ações 
e na promoção de bem-estar comum. 

3. Princípio de equidade

É um dos princípios considerado por alguns de escudo para os 
fracos. É aquele que vem criar o equilibrio e protecção no tratamento 
e nas oportunidades perante deveres, obrigações e direitos sobre 
toda a prática de gestão da coisa pública, até na repartição dos 
recursos. 

Este princípio advoga contra a discriminação, seja de que natureza 
for e assegura que todos sejam tratados de igual forma, sem pôr em 
causa o Princípio de Igualdade que na sua exepção estabele que o 
“igual seja tratado de igual e diferente de diferentes”, em outras 
palavras, significa proporção em casos necessários. 

4. Princípio da Prestação de Contas – Accountability 

Nos últimos tempos o mundo tem virado atenção para a exigência de 
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Quando falamos deste princípio estamos simplesmente a referir que 
os agentes públicos devem sempre apresentar resultados das suas 
acções e submeterem-se a uma avaliação contínua, bem como 
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A dinâmica da relação que se estabelece entre eles (os princípios) 
demonstra que é fundamental os cidadãos assumirem as suas 
responsabilidades de questionar e serem respondidos, tomarem 
iniciativas de decidir dentro dos limites que a lei lhes confere sobre os 
seus direitos. 

Com isso, pode-se efectivamente atingir os seguintes resultados:

a) Aperfeiçoamento do caráter democrático do Estado, 
contribuindo para a legitimidade do exercício do poder e da função 
pública; 

b) Concretização da dignidade da pessoa humana, garantindo 
que os agentes públicos devem ser transparentes e prestadores 
regular de conta à população; 

c) Restauração da confiança na Administração Pública, porque 
permite acesso, a monitorização e consequente avaliação dos 
procedimentos administrativos pelos cidadãos; 

d) Existência de controlo por via do processo legal, através dos 
órgãos da fiscalização e da sociedade; 

e) Garantia dos direitos dos cidadãos, porque a Administração 
Pública é obrigada a exercer todas as suas obrigações;

f) Maior esclarecimento dos cidadãos às decisões administrativas, 
porque participam e acompanham de forma transparente as decisões 
e fundamentações da Administração Pública.
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Capítulo II – Dos órgãos da soberania e sua relação com os 
cidadãos 

Dos Órgãos da Soberania: No seu CAPITULO III sobre a 
organização do poder político, a CRGB estabelece através no artigo 
59.º / 1 os seguintes órgãos da soberania: Presidência da 
República, Assembleia Nacional Popular (ANP), Governo e 
Tribunais, incluindo as suas respectivas atribuições e competências. 

O artigo 62.º/1 e 2 estabelece que o Presidente da República é o 
Chefe do Estado, símbolo da unidade, garante da independência 
nacional e da Constituição e comandante supremo das Forças 
Armadas e representa a República da Guiné-Bissau.

Por seu lado, o artigo 76.º determina que a Assembleia Nacional 
Popular é o supremo órgão legislativo e de fiscalização política 
representativa de todos os cidadãos guineenses. Ela decide sobre as 
questões fundamentais da política interna e externa do Estado.

Já no seu artigo 96.º, a CRGB fala do Governo enquanto orgão 
executivo e administrativo supremo que conduz a política geral do 
país de acordo com o seu Programa aprovado pela ANP.

E por último, de acordo com o artigo 119.º os Tribunais são 
órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em 
nome do povo. Ainda neste mesmo órgão, podemos destacar:

            Ministério Público

Segundo o artigo 125.º/1 da CRGB, o Ministério Público, também 
chamado de Procuradoria-Geral da República (PGR), é o órgão do 
Estado encarregado de, junto dos tribunais, fiscalizar a legalidade e 
representar o interesse público e social e é o titular da ação penal – 
também advogado do Estado.
  
            Tribunal de Contas

Corte suprema responsável pela fiscalização e controlo das contas 
do Estado e emite periodicamente relatórios sobre as mesmas, cujo 
funcionamento e competências estabelecidos nos termos do 
Decreto-Lei nº 7/92.
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           Supremo Tribunal da Justiça
Nos termos do artigo 120. º /1 da CRGB a instância judicial suprema 
da República, precedido pelos tribunais do setor, região e de 
relações. Os seus juízes são nomeados pelo Conselho Superior de 
Magistratura.

Entretanto, sendo o Governo o órgão com poder vinculativo e 
acções diretamente impactantes na vida dos cidadãos, a principal 
entidade responsável pela Boa Governação – a observância dos 
princípios e normas internas e internacionais ratificados e a 
promoção de 
desenvolvimento socioeconómico, vai-se detalhar as suas 
atribuições constitucionais. 

De acordo com o artigo 97.º /1 O Governo é constituído pelo 
Primeiro-Ministro, pelos Ministros e pelos Secretários de Estado. É o 
órgão responsável pela administração e conduz a política geral do 
país de acordo com o seu programa de governação aprovado pelos 
representantes do povo, os deputados. Dentre todos os órgãos da 
soberania, este é o órgão com maior impacto na vida dos cidadãos, 
por ser executor das políticas públicas do Estado.

O artigo 100.º / 1 estabelece entre outras seguintes 
responsabilidades do Governo:

  •  Dirigir a Administração Pública, coordenando e controlando a 
atividade dos Ministérios e dos demais organismos centrais da 
Administração e os do poder local;
 
 • Organizar e dirigir a execução das atividades políticas, 
económicas, culturais, científicas, sociais, de defesa e segurança, de 
acordo com o seu Programa;
 
   •  Preparar o Plano de Desenvolvimento Nacional e o Orçamento 
Geral do Estado e assegurar a sua execução;
 
   •   Legislar por decretos-lei e decretos sobre matérias respeitantes 

à sua organização e funcionamento e sobre matérias não reservadas 
à Assembleia Nacional Popular;
 
    • Aprovar propostas de lei e submetê-las à Assembleia Nacional 
Popular;
 
    • Negociar e concluir acordos e convenções internacionais;
 
    • Nomear e propor a nomeação dos cargos civis e militares;

Do Cidadão: enquanto foco da essência de Democracia e elo 
fundamental na dinâmica do exercício da cidadania e do bem-estar 
social, aquele com poder de decidir quem o representa e quem o 
Governa, o cidadão deve ter em consideração que se relaciona com 
diferentes variáveis socio-administrativos e afins, destacando-se as 
relações:

          O cidadão e os agentes da polícia

A população deve respeito e obediência entre si e aos agentes da lei 
(militares, para-militares, polícia judiciária, da ordem pública e 
demais), não obstante serem os principais beneficiários e “patrões” 
desses, o papel desses é nada mais e nada menos que garantir a 
integridade territoral do país e assegurar a ordem pública, justiça e 
segurança da própria população. É também importante realçar que 
os agentes da lei não são a Lei, não podem fazer o que bem 
entendem e muito menos presumir as suas competências, eles 
são apenas asseguradores de respeito e aplicabilidade da lei.

O trabalho dos agentes da lei é árduo, pois diariamente colocam as 
suas vidas em risco para nos proteger a todos, daí o nosso devido 
respeito e consideração para com esses “irmãos”. Embora hajam 
alguns que as vezes demonstram má conduta e falta de ética e moral 
profissional, não se deve jamais formar uma concepção destorcida 
da essência e nobreza da responsabilidade desses agentes “heróis”, 
contudo, o melhor a se fazer em eventualidades como esses, é 
exercer o dever cívico que é reservado pela lei – a denúncia de abuso 
de poder, atos desavindos da lei e das normas pré-estabelecidas. 

Mesmo nas situações em que a pessoa seja presa por roubo ou 
assassinato, é preciso que seja julgado e, se condenado, a punição 
terá que ser, entretanto, de acordo o grau do delito ou crime 
determinado no Código Penal, podendo resultar em multas, penas de 
prisão ou suspensas, mas nunca no espancamento ou tortura, pois a 
própria CRGB veda essa possibilidade nos termos dos artigos 37.°/1 
e 2 e 36.°/1. A Polícia só pode usar força em caso da resistência à 
prisão ou para se defender. Após a prisão, é proibido qualquer tipo de 
violência ao preso. Em caso de tortura, física ou moral, o fato tem que 
ser denunciado ao Ministério Público para os devidos efeitos. Os 
direitos humanos são sagrados e a integridade física é fundamental.

         Os Cidadãos, acesso à Justiça e sua defesa jurídica

Os direitos constitucionais e internacionais das pessoas/cidadãos 
não ilibam e nem inocentam ninguém na matéria criminal, ou seja, a 
ninguém é concedido o direito de praticar crime ou ter atitude 
contrária à lei. Pelo que, qualquer pessoa é passível de 
processo-crime, podendo queixar ou ser indiciado. Contudo, existem 
idades e preceitos para tais procedimentos, explanados tanto no 
Código Civil assim como o Código Penal. 

O Estado, através do Governo e dos Tribunais, deve assegurar uma 
eficiente administração da Justiça, garantindo a obsvância dos 
princípios de Igualdade, Imparcialidade e de Equidade. De igual 
forma, as autoridades competentes devem assegurar a assistência 
jurírida e o acesso à Jutiça para todos, papel esse a ser alcançado 
aos poucos pelo Centro de Acesso à Justiça criado pelo Governo 
com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD).

Um processo judicial envolve sempre duas partes, isto é, por um lado 
o “queixoso” e por outro o “acusado”. Em qualquer circunstância em 
que se verifica o eventual ocorrido, o indiciado deve ser considerado 
inocênte até prova contrária (presunção de inocência), ou seja, que o 
julgamento seja feito e se determina a sua culpa – sentença 
transitada em julgado. 

É o direito do cidadão ser concedido a justiça devida quando 
comprovadas as alegações ou acusações interpostas. Os oficiais da 
lei, além de serem pagos com os impostos dos cidadãos para 
prevenir e combater o crime, são responsáveis diretos pela 
segurança de todos e não o contrário e, atitudes como aqueles são 
punidas nos termos da lei.

Um cidadão exemplar deve sempre, em qualquer mal-entendido com 
algum agente da lei, descutir com calma, educação e respeito, 
expondo suas razões, e exigir a mesma cortesia. Se o problema não 
for resolvido após a exibição dos “documentos e da explicação”, o 
aconselhável é dirija-se à delegacia ou posto de autoridade mais 
próximo, para proceder a exposição da ocorrência e reclamar os 
seus direitos. Caso contrário, pode-se sempre evocar o “desacato à 
autoridade”, o que leva à prisão e perda da razão.

            O cidadão e a sua integridade física

O Estado deve e tem obrigatoriedade constitucional de garantir a 
integridade física da população, incluindo a dos presos. Tanto na 
CRGB assim como na Declaração Universal sobre os Direitos 
Humanos, é vedado pela lei à qualquer pessoa e à qualquer 
cirncunstância o direito de “matar” ou torturar outrem. A integridade 
física e mental deve ser respeitada por todos e em todos os níveis, tal 
como estabelecido na CRGB no seu artigo 37.º/1 sobre em como a 
integridade moral e física dos cidadãos são invioláveis.

Ninguém pode ser torturado. A tortura não é só um crime contra a 
vida, é uma crueldade que atinge a pessoa em todas as suas 
dimensões físicas e psíquicas. Salvo casos especiais envolvendo a 
segurança nacional, tortura é um crime contra a humanidade cujo 
responsável deve ser severamente punido, torturador ou mandante, 
até mesmo com o pagamento de indenização por danos morais e 
materiais à vítima. O que reforça o respeito pelas leis, pois, elas 
protegem a todos e até aos que menos se espera.
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Nos termos do artigo 120. º /1 da CRGB a instância judicial suprema 
da República, precedido pelos tribunais do setor, região e de 
relações. Os seus juízes são nomeados pelo Conselho Superior de 
Magistratura.

Entretanto, sendo o Governo o órgão com poder vinculativo e 
acções diretamente impactantes na vida dos cidadãos, a principal 
entidade responsável pela Boa Governação – a observância dos 
princípios e normas internas e internacionais ratificados e a 
promoção de 
desenvolvimento socioeconómico, vai-se detalhar as suas 
atribuições constitucionais. 

De acordo com o artigo 97.º /1 O Governo é constituído pelo 
Primeiro-Ministro, pelos Ministros e pelos Secretários de Estado. É o 
órgão responsável pela administração e conduz a política geral do 
país de acordo com o seu programa de governação aprovado pelos 
representantes do povo, os deputados. Dentre todos os órgãos da 
soberania, este é o órgão com maior impacto na vida dos cidadãos, 
por ser executor das políticas públicas do Estado.

O artigo 100.º / 1 estabelece entre outras seguintes 
responsabilidades do Governo:

  •  Dirigir a Administração Pública, coordenando e controlando a 
atividade dos Ministérios e dos demais organismos centrais da 
Administração e os do poder local;
 
 • Organizar e dirigir a execução das atividades políticas, 
económicas, culturais, científicas, sociais, de defesa e segurança, de 
acordo com o seu Programa;
 
   •  Preparar o Plano de Desenvolvimento Nacional e o Orçamento 
Geral do Estado e assegurar a sua execução;
 
   •   Legislar por decretos-lei e decretos sobre matérias respeitantes 

à sua organização e funcionamento e sobre matérias não reservadas 
à Assembleia Nacional Popular;
 
    • Aprovar propostas de lei e submetê-las à Assembleia Nacional 
Popular;
 
    • Negociar e concluir acordos e convenções internacionais;
 
    • Nomear e propor a nomeação dos cargos civis e militares;

Do Cidadão: enquanto foco da essência de Democracia e elo 
fundamental na dinâmica do exercício da cidadania e do bem-estar 
social, aquele com poder de decidir quem o representa e quem o 
Governa, o cidadão deve ter em consideração que se relaciona com 
diferentes variáveis socio-administrativos e afins, destacando-se as 
relações:

          O cidadão e os agentes da polícia

A população deve respeito e obediência entre si e aos agentes da lei 
(militares, para-militares, polícia judiciária, da ordem pública e 
demais), não obstante serem os principais beneficiários e “patrões” 
desses, o papel desses é nada mais e nada menos que garantir a 
integridade territoral do país e assegurar a ordem pública, justiça e 
segurança da própria população. É também importante realçar que 
os agentes da lei não são a Lei, não podem fazer o que bem 
entendem e muito menos presumir as suas competências, eles 
são apenas asseguradores de respeito e aplicabilidade da lei.

O trabalho dos agentes da lei é árduo, pois diariamente colocam as 
suas vidas em risco para nos proteger a todos, daí o nosso devido 
respeito e consideração para com esses “irmãos”. Embora hajam 
alguns que as vezes demonstram má conduta e falta de ética e moral 
profissional, não se deve jamais formar uma concepção destorcida 
da essência e nobreza da responsabilidade desses agentes “heróis”, 
contudo, o melhor a se fazer em eventualidades como esses, é 
exercer o dever cívico que é reservado pela lei – a denúncia de abuso 
de poder, atos desavindos da lei e das normas pré-estabelecidas. 

Mesmo nas situações em que a pessoa seja presa por roubo ou 
assassinato, é preciso que seja julgado e, se condenado, a punição 
terá que ser, entretanto, de acordo o grau do delito ou crime 
determinado no Código Penal, podendo resultar em multas, penas de 
prisão ou suspensas, mas nunca no espancamento ou tortura, pois a 
própria CRGB veda essa possibilidade nos termos dos artigos 37.°/1 
e 2 e 36.°/1. A Polícia só pode usar força em caso da resistência à 
prisão ou para se defender. Após a prisão, é proibido qualquer tipo de 
violência ao preso. Em caso de tortura, física ou moral, o fato tem que 
ser denunciado ao Ministério Público para os devidos efeitos. Os 
direitos humanos são sagrados e a integridade física é fundamental.

         Os Cidadãos, acesso à Justiça e sua defesa jurídica

Os direitos constitucionais e internacionais das pessoas/cidadãos 
não ilibam e nem inocentam ninguém na matéria criminal, ou seja, a 
ninguém é concedido o direito de praticar crime ou ter atitude 
contrária à lei. Pelo que, qualquer pessoa é passível de 
processo-crime, podendo queixar ou ser indiciado. Contudo, existem 
idades e preceitos para tais procedimentos, explanados tanto no 
Código Civil assim como o Código Penal. 

O Estado, através do Governo e dos Tribunais, deve assegurar uma 
eficiente administração da Justiça, garantindo a obsvância dos 
princípios de Igualdade, Imparcialidade e de Equidade. De igual 
forma, as autoridades competentes devem assegurar a assistência 
jurírida e o acesso à Jutiça para todos, papel esse a ser alcançado 
aos poucos pelo Centro de Acesso à Justiça criado pelo Governo 
com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD).

Um processo judicial envolve sempre duas partes, isto é, por um lado 
o “queixoso” e por outro o “acusado”. Em qualquer circunstância em 
que se verifica o eventual ocorrido, o indiciado deve ser considerado 
inocênte até prova contrária (presunção de inocência), ou seja, que o 
julgamento seja feito e se determina a sua culpa – sentença 
transitada em julgado. 

É o direito do cidadão ser concedido a justiça devida quando 
comprovadas as alegações ou acusações interpostas. Os oficiais da 
lei, além de serem pagos com os impostos dos cidadãos para 
prevenir e combater o crime, são responsáveis diretos pela 
segurança de todos e não o contrário e, atitudes como aqueles são 
punidas nos termos da lei.

Um cidadão exemplar deve sempre, em qualquer mal-entendido com 
algum agente da lei, descutir com calma, educação e respeito, 
expondo suas razões, e exigir a mesma cortesia. Se o problema não 
for resolvido após a exibição dos “documentos e da explicação”, o 
aconselhável é dirija-se à delegacia ou posto de autoridade mais 
próximo, para proceder a exposição da ocorrência e reclamar os 
seus direitos. Caso contrário, pode-se sempre evocar o “desacato à 
autoridade”, o que leva à prisão e perda da razão.

            O cidadão e a sua integridade física

O Estado deve e tem obrigatoriedade constitucional de garantir a 
integridade física da população, incluindo a dos presos. Tanto na 
CRGB assim como na Declaração Universal sobre os Direitos 
Humanos, é vedado pela lei à qualquer pessoa e à qualquer 
cirncunstância o direito de “matar” ou torturar outrem. A integridade 
física e mental deve ser respeitada por todos e em todos os níveis, tal 
como estabelecido na CRGB no seu artigo 37.º/1 sobre em como a 
integridade moral e física dos cidadãos são invioláveis.

Ninguém pode ser torturado. A tortura não é só um crime contra a 
vida, é uma crueldade que atinge a pessoa em todas as suas 
dimensões físicas e psíquicas. Salvo casos especiais envolvendo a 
segurança nacional, tortura é um crime contra a humanidade cujo 
responsável deve ser severamente punido, torturador ou mandante, 
até mesmo com o pagamento de indenização por danos morais e 
materiais à vítima. O que reforça o respeito pelas leis, pois, elas 
protegem a todos e até aos que menos se espera.
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No julgamento, mesmo matando alguém, seja qual for o motivo ou 
circunstância, o indiciado tem direito à se defender e ser defendido 
perante a lei. Tem direito à constituição de advogado e se não dispor 
de meios, o Estado é obrigado a dar-lhe advogado e, esse advogado, 
mesmo pago pelo Estado, deve pura e simplesmente defender o seu 
constituinte e ser leal a esse. De igual forma que haja direito a 
advogado, é assim também direito de acesso ao andamento do 
processo de que seja parte. E a defesa deve sempre começar na 
fase do inquérito policial. Ou seja, desde a abertura do inquérito 
policial, o acusado ou o preso deve chamar seu advogado para 
acompanhar a marcha do processo. 

Quado preso, o prisioneiro continua um “ser humano”, pelo que os 
seus direitos fundamentais, excepto liberdade, constinuam intatos e, 
lhe é prestado a assistência jurídica, médica e medicamentosa, caso 
necessário, e assegurado o direito de visita. Mesmo que a pessoa 
tenha praticado crime mais hediondo que possa existir, deve ser 
tratada como ser humano e não como animal, permitindo assim que 
haja possibilidade moral e psicológica de reinserção social do 
mesmo, através da lição que aprende durante o tempo na prisão e 
com a terapia a que tem direito (um psicólogo). Até porque, na regra 
geral e na definição clássica da punição, punir alguém não é estar 
contra esse alguém, mas sim constribuir para que haja reflexão e 
arrependimento desse sobre os seus atos e desencorrajar a prática 
dos mesmos. Garantir a justiça constitui um dos fins do Estado e uma 
das caraterísticas do Estado de Direito Democrático. Assim na 
persecução destes objetivos o sistema de justiça organiza-se em:

   • Tribunais que agrega Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal de 
Relação, Tribunais Regionais, Tribunais Sectoriais e Tribunais 
Especiais (Tribunal de Contas, Tribunal Militar e Tribunal de 
Comércio) que são responsáveis para administração de justiça.
 

    • Ministério Público é o órgão titular da ação penal.

    • Órgãos de Polícia Criminal (Polícia Judiciária, Departamento de 
Investigação da Guarda Nacional e Serviços de Informação do 
Estado) é órgão encarregue pelas investigações a partir de um 
indício e também colaborar com o Ministério Público na obtenção de 
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Capítulo III - Direitos e Deveres dos Cidadãos 
A cidadania não é mais do que um exercício dos direitos e deveres 
conferidos aos cidadãos de um país através da participação ativa na 
vida pública e política do seu país. A participação é o conceito central 
na democracia e não se limita no ato do exercício do voto nas 
eleições, antes pelo contrário, ela é fundamental no aperfeiçoamento 
da democracia e articulação da vontade dos cidadãos através do 
acompanhamento das acções governativas e de tudo que envolve o 
interesse nacional. A CRGB, no seu TITULO II, estabelece 
detalhadamente os direitos e deveres do cidadão.

         Participação Política
É um direito reconhecido a todos os cidadãos de exercerem a 
atividade política, de forma passiva (como eleitor) ou ativa (através 
dos partidos / candidaturas / movimentos), visando influenciar o 
exercício do poder.

O artigo 2.º/1 da CRGB determina que a soberania nacional da 
República da Guiné-Bissau reside no Povo, e acrescenta no número 
2 que o povo exerce o poder político diretamente ou através dos 
órgãos de poder eleitos democraticamente. Ou seja, ao participar nas 
eleições dos seus representantes, o povo, na qualidade de detentor 
do poder, confere mandato aos eleitos para administração dos 
interesses nacionais.

         Participação Cívica
 

Entende-se por participação cívica ou exercício da cidadania a 
intervenção dos cidadãos na vida pública (cultural, sociopolítica, 
etc...) em função dos interesses de carácter comunitário, sectorial, 
reginal e até nacional. Trata-se da ação individual ou coletiva na 
persecução de um determinado objetivo através das Organizações 
não-governamentais, associações e movimentos cívicos. Esta ação 
reveste-se mais de caráter de ação direta e vocacionada para uma 
determinada manifestação visando demonstrar uma posição, 
defender e/ou promover a mudança ou melhoria de um determinado 
aspecto sociocultural, económico, político e entre outros.
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Importa salientar que na CRGB entre direitos dos cidadãos pode se 
encontrar:

   •  Direito da Liberdade de manifestação – o que quer dizer que 
todos os cidadãos têm direito de se manifestar para expressar os 
seus sentimentos sobre assuntos de interesse nacional, obedecendo 
a forma estabelecida pela lei, no CRGB artigo 54.º / 2.
 
   •   Direito da Liberdade Sindical – que reconhece aos 
trabalhadores a liberdade sindical como forma de promover a 
unidade, defender os seus direitos e proteger os seus interesses no 
artigo 45.º / 1 da CRGB;

   •  Direito à Greve – está consagrado no artigo 47.º / 1 da CRGB e 
reconhece aos trabalhadores recurso à greve como forma de 
defender os seus interesses profissionais.
 
   •  Direito de Constituição da Associação – plasmado no artigo 
55.º / 1 da CRGB e reconhece que os cidadãos são livres de 
constituírem associação sem dependência de qualquer autorização 
desde que não promova princípios que vão contra as leis.
 
   •  Direito à Reunião – encontra-se no artigo 54.º / 1 e determina 
que os cidadãos têm direito de se reunir pacificamente.

    •  Direito da Liberdade Religiosa – determinado no artigo 52.º da 
CRGB que reconhece aos cidadãos a liberdade do culto, de crença 
ou de qualquer outra manifestação da sua fé sem que viole os 
princípios fundamentais consagrados na CRGB. Salienta-se que o 
Estado da Guiné-Bissau é laico, ou seja, é imparcial em termos 
religioso, não assumindo nenhuma.

    • Direito a Informação – é um direito fundamental reconhecido a 
todos os cidadãos de serem informados das atividades do Estado. O 
seu exercício materializa-se através do:
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     Estado que deve criar condições para que todos os cidadãos 
tenham acesso as informações de qualidade sobre os assuntos de 
interesse nacional e da gestão corrente da Administração Pública 
através do princípio da Publicidade das decisões e actos públicos;

     Comunicação Social que deve exercer a Liberdade de Imprensa 
(detalhes na Lei de Imprensa) garantindo o pluralismo ideológico, 
assim como, diferentes fontes de acesso às informações, garantindo 
segurança dos profissionais de comunicação e confidencialidade das 
fontes. Exige-se também dos meios de comunicação social 
cumprimento da ética e deontologia da profissão e nunca colocar em 
causa a unidade nacional e a paz social.
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Capítulo IV – Dinâmica da relação entre o cidadão e os seus 
representantes

A definição do Estado e a própria essência da Democracia acabam 
por evidênciar o quanto o cidadão se interage com o poder político 
que o representa e que age em seu nome por intermédio das suas 
próprias escolhas em eleições. Quando se diz que na Democracia é 
o Povo quem manda, está-se a afirmar que o deputado e o 
governante não passam de meros “servidores públicos” ou 
executores de interesses daqueles que os escolheram.

Na conferência “Cidadão face à Democracia e Governança” que o 
ODG realizou no Outubro de 2019, no quadro do projeto
Open_Governance que visa a transparência governativa e 
prestação de contas, cerca de uma centena de técnicos das 
instituições estatais e representantes de diversas organizações da 
Sociedade Civil refectiram e debateram a dinâmica em causa. Ficou 
claro que apesar de pouco conhecimento da matéria de direitos e 
deveres do cidadão, alguns guineenses têm a noção de que ser 
Deputado ou Governante não faz ninguém se transformar em “dono 
disto tudo” e muito menos se armar em “chefe” das populações.

Os 102 acentos parlamentares, preenchidos pelos deputados da 
Nação de diferentes listas partidárias, nos termos da lei e dos 
proceitos democráticos, estão lá em representação do Povo que 
diretamente os elegeu. Cada deputado representa uma boa parte da 
Nação, daqueles cujo círculo ou localidade eleitoral decidiram nele 
confiar a sua representatividade na aprovação e fiscalização de 
acções governativas e na produção e aprovação de leis. “Um 
deputado pode pertencer à uma lista ou bancada parlamentar, pode 
até responder e defender o interesse partidário, mas sendo o 
Deputado da Nação e representante de um bom número de 
cidadãos, a sua lealdade deve se concentrar no bem-estar do país e 
da população, e não do Partido tal como muita das vezes se verifica”, 
uma das outras conclusões importante da conferência em mensão.
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        Um deputado é autónomo e é protegido pela lei justamente 
para agir em benefício exclusivo do Povo e do País, por isso, o seu 
voto, a sua decisão e actividades na ANP devem sempre se alinhar 
com os interesses superiores da Nação e não o contrario. Nessa 
perspectiva, também se realçou a necessidade de contato 
permanente entre o eleitorado e o elegido com vista à uma maior 
coordenação de interesses, aliás, o deputado só consegue entender 
as necessidades do seu eleitorado mantendo constantemente 
contato com esse.
 

“Os cidadãos têm poder de convocar e interpelar os seus 
representantes quando entenderem, considerando que o deputado é 
deputado graças à escolha do eleitorado, pelo que esse tem todo o 
direito de pedir esclarecimentos e expor problemas”, disse um dos 
participantes que, logo de seguida, foi auxiliado por outro que 
chamou a atenção de que “em caso do deputado não colaborar, ou 
seja, que não mantenha contato com o eleitorado durante a vigência 
da legislatura e muito menos se interessa em lutar para resolver os 
problemas que assolam o seu eleitorado junto do Governo por 
intermédio da ANP, esse é sancionado nas eleições, podendo perder 
a confiança e consequentemente o mandato”. Enfim, conclui-se que 
o Deputado não passa de olhos, ouvidos e a voz do seu 
eleitorado, pelo que deve a lealdade sagrada a esse e não 
necessariamente ao Partido.

    O Governo por sua vez, sendo a entidade confiada para 
administrar o bem comum e promover o bem-estar e 
consequentemente o desenvolvimento do país em todos os níveis, é 
também um conjunto de pessoas escolhidas indiretamente pelo Povo 
para prosseguirem o interesse público. A conferência “Cidadão face à 
Democracia e Governança” também concluiu que não se elege o 
Governo, nem o Primeiro-ministro e muito menos ministro ou 
sequer secretário de Estado.

Elegem-se os deputados concorrentes em listas partidárias e, em 
consequência disso, o partido com o maior número de deputados é 
atribuído o direito de indicar o Primeiro-ministro e, por conseguinte 
formar o Governo, contrariamente àquilo que se pensa e se faz crer 
por alguns políticos.
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Igualmente, esclareceu-se que os membros do Governo e até o 
próprio Primeiro-ministro devem entender que no fundo não 
passam de meros servidores de Estado, servidores públicos ou 
aqueles que estão ao serviço do bem-estar comum. Por isso, todas 
as suas acções requerem o aval e estão sujeitas à fiscalização do 
Povo através da ANP – a casa onde o cidadão é representado. “Uma 
vez que o Povo se sente marginalizado ou que o seu interesse é 
alienado, ou que os procedimentos estejam a ser desviados e que o 
país esteja a ser lesado, tem todo o direito de interpelar e pedir 
esclarecimentos e exigir correções e respeito escrupuloso das 
normas processuais da administração” deu-se por entender durante 
a conferência. Igualmente se esclareceu que a Boa Governação 
nunca foi e nem será um favor como alguns governantes se aludem, 
mas sim uma obrigação constitucional – prossecução do interesse 
público. E prestar contas é obrigatório, assim como coomunicar e 
publicar actos administrativos.

Tanto o Governo assim como o resto dos titulares dos Órgãos da 
Soberania e de todos os agentes do Estado estão todos ao serviço 
do Povo, são servidores públicos. Não compraram as suas posições, 
são eleitos para tal e o Povo é quem escolhe, por isso, devem pura e 
simplesmnete servir ao Povo dentro do limite das suas atribuições e 
competências, pois caso contrário, a lei é clara e tudo que é praticado 
contra as normas e procedimentos é punível nos termos da lei, pelo 
que, a cidadania activa e a Justiça têm um papel preponderante na 
efetividade da Boa Governação, incluindo.
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Capítulo V – Boa Governação
A criação de condições que promovam e assegurem a Boa 
Governação é uma responsablidade colectiva, ou seja, o Governo e 
demais Instituições da República, com apoio dos seus parceiros, têm 
a obrigação de garantir o bem-estar do país e da população, mas os 
cidadãos também têm a sua quota parte, pois, tudo começa com as 
suas decisões de escolher quem os representa e governa.

A ética, o moral e a integridade devem constituir ferramentas 
fundamentais para caraterizar e consequentemente avaliar aqueles 
que se apresentam como políticos e candidatos para representar o 
povo ou ser titular de um ou de outro cargo público, sobretudo ao se 
tratar dos Órgãos da Soberania. 

“A Guiné-Bissau apresenta um excelênte quadro constitucional, legal 
e regulamentar, sendo que a única razão para constantes crises e 
atraso de desenvolvimento é o erro constínuo de colocar as pessoas 
erradas nos lugares errados”, disse um dos responsáveis da 
Sociedade Civil no workshop “Cidadão face à Democracia e 
Governança”, levado a cabo pelo ODG no quadro do 
Open_Governance com vista a uma maior percepção do status das 
coisas, desafios e perspectivas de melhorias do sistema face ao 
interesse público.

A mesma tese foi sustentada por Jorge Pedro Gomes Mankakanjam, 
jurista e painelista na conferência em referência. Segundo este, as 
nossas leis são claras e funcionais, não obstante a falta de vontade 
política dos sucessivos responsáveis pela administração do Estado. 
Da mesma forma, Ude Fati da Voz de Paz e PhD Tcherno Djaló 
reforçaram a tese e realçaram a necessidade dos cidadãos 
retomarem o controlo da situação, considerando que a essência da 
Democracia se reside no povo.

Das abordagens sobre o estado da Democracia e Governança no 
país, nos pontos de vista científico, jurídico e sociopolítico, 
concluiu-se que nada de errado tem o “nosso sistema” e que a 
Guiné-Bissau dispõe de uma boa e eficiente Constituição da 
República e o quadro legal é mais que adequado nessas matérias. 
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O único entrave em torno de todas as crises e problemas que o país 
tem enfrentado ao longo dos anos, sustentou-se, tem a ver com as 
escolhas “erradas que fazemos” de pessoas “erradas” para os 
lugares Supremos da Administração do Estado. 

“A imagem ética e moral da pessoa/político e a sua integridade, não 
apenas legitimada em Registos Criminais ou Certidões Negativas, 
mas sim do seu percurso pessoal, profissional e sociopolítico devem 
escrupulosamente constituir o foco da observação e avaliação dos 
cidadãos antes das suas escolhas em eleições”, uma das outras 
importantes constatações verificadas durante o encontro da 
Sociedade Civil em Outubro de 2019. 

Uma justiça séria, imparcial e célere também foi o que se recomen-
dou para que haja um Estado de Direito Democrático funcional e ao 
serviço do Bem-estar comum.

Entretanto, quando falamos da Boa Governação estamos a
designar um conjunto de acções políticas que devem reger a
governação com a finalidade de garantir metas de desenvolvimento 
sustentável. Isso significa que se trata de trabalho das instituições 
públicas na gerência de bens comuns, visando assegurar o respeito 
e promoção dos direitos humanos, da transparência na gestão do 
bem-comum, garantindo assim o devido respeito pelo Estado de 
Direito Democrático.

Um Estado pleno em Boa Governação é aquele que prima pelo 
respeito dos direitos humanos na sua plenitude, isto é, englobando 
direitos civis, culturais, políticas, sociais, etc..., e é aquele que não só 
respeita os Direitos e observa as regras democrátivas, mas, 
sobretudo aquele que prioriza o bem-estar da sua população, 
promovendo o desenvolvimento a todos os níveis – Governança.

É consenso de quase todo o mundo, todas as instituições ou
organizações nacionais e internacionais afins, com destaque a 
Fundação Mo Ibrahim, International Democracy, International 
Transparency, princípios da União Africana e União Europeia, que os 
atributos da Boa Governação são:



Atributos da Boa Governação:

      •  Transparência
      •  Responsabilidade/Integridade
      •  Prestação de contas
      •  Participação/Inclusão
      •  Capacidade de resposta (às necessidades das pessoas)

Nessa perspectiva, as sociedades modernas e os princípios da Boa 
Governação exigem dos Órgãos de Soberania, sobretudo aqueles 
encarregues da condução das políticas públicas e de administração 
do Estado, o Governo e as autarquias locais, nomeadamente:

         A promoção de uma cultura de governação aberta

A transparência e a publicidade dos actos da Administração Pública 
devem ser evidenciados, pois, não faz sentio se esconder ou ocultar 
informações daqueles pelos quais se exerce poder de
representatividade e de governação. “Nessa Era de economia de 
conhecimento e de evolução das sociedades democrativas, é 
importante que os Governos mantenham canais abertos de 
comunicação e de informação para com o Povo, sobretudo aquele 
Governo que julga merecer a confiança desse mesmo Povo e quer 
essa mesma confiança reforçada e renovada. Deve-se manter 
sempre na cabeça que cedo ou tarde, chegam sempre as eleições 
onde o cidadáo é chamado para julgar e estabeler ou renovar o 
contrato social”, exortação de Dionísio Cabi, presidente do Tribunal 
de Contas da Guiné-Bissau a quando do lançamento do 
Open_Governance.

Para assegurar uma cultura de abertura governativa, os cidadãos 
têm o direito à informação e devem adotar uma posrtura de exigência 
com vista a garantir a sua efetiva participação cidadã e uma 
sociedade civil livre, reforçando a observação efetiva dos trabalhos 
dos condutores dos seus destinos.
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         O envolvimento dos cidadãos e sociedade civil
É responsabilidade do cidadão participar nos processos da tomada 
de decisões, sobretudo das decisões importantes da vida do país, de 
forma a representar efectivamente os seus interesses e em caso de 
necessidade apresentar petições aos seus representantes. Por isso, 
os deputados têm a obrigatoriedade de manter contatos 
permanentes com o seu eleitorado. O Governo por sua vez, deve 
incluir e considerar a opinião das organizações da sociedade civil na 
tomada de decisões que afetam diretamente as suas vidas e os seus 
interesses, exemplo da concepão das políticas públicas, prospecção 
e exploração dos recursos, na elaboração do Plano Nacional do 
Desenvolvimento, do Programa de Governo e do Orçamento Geral 
do Estado e nas contratações públicas, incluindo na contracção de 
dívidas monetárias de grande porte.

         A exigência duma maior transparência
Como beneficiário das ações dos seus representantes e goverantes, 
apesar de ser um direito constitucional, cabe ao cidadão exigir a 
divulgação constante de informações a que tem direito sobre as 
ações governativas para poder não só estar a pár de tudo, mas 
também avaliar a conformidade e desempenho do Governo.

É importante que se estabeleça uma relação saudável e dinâmica 
entre Órgãos da Soberania e a sociedade civil para se assegurar 
transparência que o quotidiano requer.

         A declaração do património dos titulares de cargos públicos
A declaração de bens ou património dos agentes ou titulares de 
cargos públicos antes do início de exercício das funções além de 
constituir transparência e cultura de prevenção de corrupção – 
exemplos de Boa Governação, é uma norma que deve ser observada 
para permitir que a sociedade e as autoridades competentes avaliem 
e comparem os aumentos ou discrepância de bens no fim da 
comissão de serviço do titular ou do exercício das funções. Em caso 
de aumento exorbitante de bens, é sempre requerida nos termos da 
lei a justificação da proveniência de tais riquezas.

  •  Estado de Direito - neste ponto anota-se a necessidade de 
reformas da legislação e instituições que caminham no sentido de 
criar um ambiente propício e reforçar a conscientização pública sobre 
o trabalho do Estado, promovendo a sua vigilância.

  •  Anticorrupção - o combate à corrupção deve ser basilar para o 
reforço da responsabilidade, integridade pública, transparência e 
participação de todos na definição e respeito das medidas e 
mecanismos de combate à este fenómeno, através de 
monitoramento constante e efectivo por organismos competentes e 
pelos cidadãos organizados em grupos vocacionados e 
especializados.

A Boa Governação é hoje essencial em todas as organizações 
internacionais e define-se de forma clara e consistente. Como 
exemplo de desenvolvimento que a maioria dos países opta por 
seguir, a União Europeia, comportanto países com melhor índece de 
Democracia e Governança, criou 12 princípios associados a questão, 
conforme ilustrado no quadro.

“Como é constatado ao longo dos anos, os políticos que nada 
dispõem, entram no Governo ou são nomeados para cargos 
quaisquer hoje e saem ricos no dia seguinte, com carros, casas e 
demais mordomias que em década de anos em serviço não 
consegueria, mas ninguém e nada lhes questiona. A justiça 
permanece passiva e funciona deficitária por estar refém dos 
políticos, aliás, tanto que a política é judicializada, a Justiça 
também passou a ser politizada. É um país onde os titulares e os 
seus partidos são mais ricos e bem posicionados do que o próprio 
Estado. É um país onde se gasta bilhões de dinheiro em campanhas 
eleitorais e de seguida o Orçamento fica sem cobertura estando os 
cofres do Estado à mercê das Instituiçôes de Bretton Woods ou da 
União Europeia. Se conseguimos bilhões para financiar campanhas, 
porque não conseguimos tanto dinheiro para projetos sociais, 
escolas, hospitais e entre outras infraestruturas? Onde sai tanto 
dineiro? Como é pago depois?”, questionou um dos participantes da 
conferência “Cidadão face à Democracia e Governança”.

O cidadão tem direito para questionar e receber explicações e 
justificações sobre tais questões e, a justiça deve fazer a sua parte, 
exigindo que tudo seja declarado e que as contabilidades sejam 
estabelecidas e monitorizadas.

As instituições internacionais (exemplo de Banco Mindial e FMI) 
e os países doadores têm associado os seus apoios, relações e 
processos ao cumprimento dos princípios da Boa Governação e dos 
Direitos Humanos, por entenderem que as duas questões são 
intrínsecas ao desenvolvimento sustentável. Em termos práticos são 
quatro os pontos essenciais que devem ser considerados nesta 
questão, nomeadamente:

  •  Instituições democráticas - que preconiza participação efetiva 
da população na formulação de políticas, criação de mecanismos de 
inclusão de todos os grupos sociais nos processos da tomada de 
decisão.

  •  Prestação de Serviço – deve-se promover direitos humanos no 
cumprimento das suas responsabilidades, bem como, zelar pela 
transparência e impulsionar participação do público na tomada de 
decisão.
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  •  Estado de Direito - neste ponto anota-se a necessidade de 
reformas da legislação e instituições que caminham no sentido de 
criar um ambiente propício e reforçar a conscientização pública sobre 
o trabalho do Estado, promovendo a sua vigilância.

  •  Anticorrupção - o combate à corrupção deve ser basilar para o 
reforço da responsabilidade, integridade pública, transparência e 
participação de todos na definição e respeito das medidas e 
mecanismos de combate à este fenómeno, através de 
monitoramento constante e efectivo por organismos competentes e 
pelos cidadãos organizados em grupos vocacionados e 
especializados.

A Boa Governação é hoje essencial em todas as organizações 
internacionais e define-se de forma clara e consistente. Como 
exemplo de desenvolvimento que a maioria dos países opta por 
seguir, a União Europeia, comportanto países com melhor índece de 
Democracia e Governança, criou 12 princípios associados a questão, 
conforme ilustrado no quadro.

“Como é constatado ao longo dos anos, os políticos que nada 
dispõem, entram no Governo ou são nomeados para cargos 
quaisquer hoje e saem ricos no dia seguinte, com carros, casas e 
demais mordomias que em década de anos em serviço não 
consegueria, mas ninguém e nada lhes questiona. A justiça 
permanece passiva e funciona deficitária por estar refém dos 
políticos, aliás, tanto que a política é judicializada, a Justiça 
também passou a ser politizada. É um país onde os titulares e os 
seus partidos são mais ricos e bem posicionados do que o próprio 
Estado. É um país onde se gasta bilhões de dinheiro em campanhas 
eleitorais e de seguida o Orçamento fica sem cobertura estando os 
cofres do Estado à mercê das Instituiçôes de Bretton Woods ou da 
União Europeia. Se conseguimos bilhões para financiar campanhas, 
porque não conseguimos tanto dinheiro para projetos sociais, 
escolas, hospitais e entre outras infraestruturas? Onde sai tanto 
dineiro? Como é pago depois?”, questionou um dos participantes da 
conferência “Cidadão face à Democracia e Governança”.

O cidadão tem direito para questionar e receber explicações e 
justificações sobre tais questões e, a justiça deve fazer a sua parte, 
exigindo que tudo seja declarado e que as contabilidades sejam 
estabelecidas e monitorizadas.

As instituições internacionais (exemplo de Banco Mindial e FMI) 
e os países doadores têm associado os seus apoios, relações e 
processos ao cumprimento dos princípios da Boa Governação e dos 
Direitos Humanos, por entenderem que as duas questões são 
intrínsecas ao desenvolvimento sustentável. Em termos práticos são 
quatro os pontos essenciais que devem ser considerados nesta 
questão, nomeadamente:

  •  Instituições democráticas - que preconiza participação efetiva 
da população na formulação de políticas, criação de mecanismos de 
inclusão de todos os grupos sociais nos processos da tomada de 
decisão.

  •  Prestação de Serviço – deve-se promover direitos humanos no 
cumprimento das suas responsabilidades, bem como, zelar pela 
transparência e impulsionar participação do público na tomada de 
decisão.
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Princípio

1

Designação Descrião
- As eleições locais são realizadas de forma livre, 
justa e transparente, de acordo com os padrões 
internacionais e a legislação nacional, e sem 
qualquer fraude;

Os cidadãos estão no centro da atividade pública 
e estão envolvidos de maneiras claramente 
definidas na vida pública, em nível local;

- Todos os homens e mulheres podem ter voz na 
tomada de decisões, diretamente ou através de 
órgãos intermediários legítimos que representam 
seus interesses. Essa ampla participação é 
construída sobre as liberdades de expressão, 
reunião e associação;

- Todas as vozes, incluindo as dos menos 
privilegiados e mais vulneráveis, são ouvidas e 
levadas em consideração na tomada de decisões, 

Conduta justa 
de Eleições, 
Representação 
e Participação

  •  Estado de Direito - neste ponto anota-se a necessidade de 
reformas da legislação e instituições que caminham no sentido de 
criar um ambiente propício e reforçar a conscientização pública sobre 
o trabalho do Estado, promovendo a sua vigilância.

  •  Anticorrupção - o combate à corrupção deve ser basilar para o 
reforço da responsabilidade, integridade pública, transparência e 
participação de todos na definição e respeito das medidas e 
mecanismos de combate à este fenómeno, através de 
monitoramento constante e efectivo por organismos competentes e 
pelos cidadãos organizados em grupos vocacionados e 
especializados.

A Boa Governação é hoje essencial em todas as organizações 
internacionais e define-se de forma clara e consistente. Como 
exemplo de desenvolvimento que a maioria dos países opta por 
seguir, a União Europeia, comportanto países com melhor índece de 
Democracia e Governança, criou 12 princípios associados a questão, 
conforme ilustrado no quadro.

“Como é constatado ao longo dos anos, os políticos que nada 
dispõem, entram no Governo ou são nomeados para cargos 
quaisquer hoje e saem ricos no dia seguinte, com carros, casas e 
demais mordomias que em década de anos em serviço não 
consegueria, mas ninguém e nada lhes questiona. A justiça 
permanece passiva e funciona deficitária por estar refém dos 
políticos, aliás, tanto que a política é judicializada, a Justiça 
também passou a ser politizada. É um país onde os titulares e os 
seus partidos são mais ricos e bem posicionados do que o próprio 
Estado. É um país onde se gasta bilhões de dinheiro em campanhas 
eleitorais e de seguida o Orçamento fica sem cobertura estando os 
cofres do Estado à mercê das Instituiçôes de Bretton Woods ou da 
União Europeia. Se conseguimos bilhões para financiar campanhas, 
porque não conseguimos tanto dinheiro para projetos sociais, 
escolas, hospitais e entre outras infraestruturas? Onde sai tanto 
dineiro? Como é pago depois?”, questionou um dos participantes da 
conferência “Cidadão face à Democracia e Governança”.

O cidadão tem direito para questionar e receber explicações e 
justificações sobre tais questões e, a justiça deve fazer a sua parte, 
exigindo que tudo seja declarado e que as contabilidades sejam 
estabelecidas e monitorizadas.

As instituições internacionais (exemplo de Banco Mindial e FMI) 
e os países doadores têm associado os seus apoios, relações e 
processos ao cumprimento dos princípios da Boa Governação e dos 
Direitos Humanos, por entenderem que as duas questões são 
intrínsecas ao desenvolvimento sustentável. Em termos práticos são 
quatro os pontos essenciais que devem ser considerados nesta 
questão, nomeadamente:

  •  Instituições democráticas - que preconiza participação efetiva 
da população na formulação de políticas, criação de mecanismos de 
inclusão de todos os grupos sociais nos processos da tomada de 
decisão.

  •  Prestação de Serviço – deve-se promover direitos humanos no 
cumprimento das suas responsabilidades, bem como, zelar pela 
transparência e impulsionar participação do público na tomada de 
decisão.
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inclusive na alocação de recursos;
- Sempre há uma tentativa honesta de mediar 
entre vários interesses legítimos e alcançar um 
amplo consenso sobre o que é do melhor 
interesse de toda a comunidade e sobre como 
isso pode ser alcançado;
- As decisões são tomadas de acordo com a 
vontade da maioria, mas também são 
salvaguardados os direitos e interesses legítimos 
da minoria.
- Objetivos, regras, estruturas e procedimentos 
são adaptados às expectativas e necessidades 
legítimas dos cidadãos;
- Os serviços públicos são prestados e as 
solicitações e reclamações são respondidas 
dentro de um prazo razoável.

2 Responsabili-
dade

- As autoridades locais cumprem a lei e as 
decisões judiciais;
- As regras e os regulamentos são adotados de 
acordo com os procedimentos previstos na lei e 
são aplicados de forma imparcial.

5 Estado de 
Direito

- Os resultados atendem aos objectivos 
acordados;
- É feito o melhor uso possível dos recursos 
disponíveis;
- Os sistemas de gerenciamento de desempenho 
possibilitam avaliar e aprimorar a eficiência e a 
eficácia dos serviços;
- As auditorias são realizadas em intervalos 
regulares para avaliar e melhorar o desempenho.

3 Eficiência e 
eficácia

- As decisões são tomadas e aplicadas de acordo 
com as regras e regulamentos;
- Existe acesso público a todas as informações 
que não são classificadas por motivos bem 
especificados, conforme previsto por lei (como a 
proteção da privacidade ou a garantia da 
imparcialidade dos procedimentos de compras);
- Informações sobre decisões, implementação de 
políticas e resultados são disponibilizadas ao 
público de forma a permitir que efectivamente se 
siga e contribua para o trabalho da autoridade 
local.

4 Abertura e 
Transparência

  •  Estado de Direito - neste ponto anota-se a necessidade de 
reformas da legislação e instituições que caminham no sentido de 
criar um ambiente propício e reforçar a conscientização pública sobre 
o trabalho do Estado, promovendo a sua vigilância.

  •  Anticorrupção - o combate à corrupção deve ser basilar para o 
reforço da responsabilidade, integridade pública, transparência e 
participação de todos na definição e respeito das medidas e 
mecanismos de combate à este fenómeno, através de 
monitoramento constante e efectivo por organismos competentes e 
pelos cidadãos organizados em grupos vocacionados e 
especializados.

A Boa Governação é hoje essencial em todas as organizações 
internacionais e define-se de forma clara e consistente. Como 
exemplo de desenvolvimento que a maioria dos países opta por 
seguir, a União Europeia, comportanto países com melhor índece de 
Democracia e Governança, criou 12 princípios associados a questão, 
conforme ilustrado no quadro.

“Como é constatado ao longo dos anos, os políticos que nada 
dispõem, entram no Governo ou são nomeados para cargos 
quaisquer hoje e saem ricos no dia seguinte, com carros, casas e 
demais mordomias que em década de anos em serviço não 
consegueria, mas ninguém e nada lhes questiona. A justiça 
permanece passiva e funciona deficitária por estar refém dos 
políticos, aliás, tanto que a política é judicializada, a Justiça 
também passou a ser politizada. É um país onde os titulares e os 
seus partidos são mais ricos e bem posicionados do que o próprio 
Estado. É um país onde se gasta bilhões de dinheiro em campanhas 
eleitorais e de seguida o Orçamento fica sem cobertura estando os 
cofres do Estado à mercê das Instituiçôes de Bretton Woods ou da 
União Europeia. Se conseguimos bilhões para financiar campanhas, 
porque não conseguimos tanto dinheiro para projetos sociais, 
escolas, hospitais e entre outras infraestruturas? Onde sai tanto 
dineiro? Como é pago depois?”, questionou um dos participantes da 
conferência “Cidadão face à Democracia e Governança”.

O cidadão tem direito para questionar e receber explicações e 
justificações sobre tais questões e, a justiça deve fazer a sua parte, 
exigindo que tudo seja declarado e que as contabilidades sejam 
estabelecidas e monitorizadas.

As instituições internacionais (exemplo de Banco Mindial e FMI) 
e os países doadores têm associado os seus apoios, relações e 
processos ao cumprimento dos princípios da Boa Governação e dos 
Direitos Humanos, por entenderem que as duas questões são 
intrínsecas ao desenvolvimento sustentável. Em termos práticos são 
quatro os pontos essenciais que devem ser considerados nesta 
questão, nomeadamente:

  •  Instituições democráticas - que preconiza participação efetiva 
da população na formulação de políticas, criação de mecanismos de 
inclusão de todos os grupos sociais nos processos da tomada de 
decisão.

  •  Prestação de Serviço – deve-se promover direitos humanos no 
cumprimento das suas responsabilidades, bem como, zelar pela 
transparência e impulsionar participação do público na tomada de 
decisão.
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- O bem público é colocado diante dos interesses 
individuais;
- Existem medidas eficazes para prevenir e 
combater todas as formas de corrupção;
- Os conflitos de interesse são declarados em 
tempo hábil e as pessoas envolvidas devem se 
abster de participar de decisões relevantes.

6 Conduta Ética

- As habilidades profissionais dos responsáveis 
pela governança são mantidas e fortalecidas 
continuamente, a fim de melhorar sua produção e 
impacto;
- Os funcionários públicos são motivados a 
melhorar continuamente seu desempenho;
- Métodos e procedimentos práticos são criados e 
usados para transformar habilidades em 
capacidade e produzir melhores resultados.

7 Competência e 
Capacidade

- São buscadas soluções novas e eficientes para 
os problemas e são tiradas vantagens dos 
métodos modernos de prestação de serviços;
- Há disposição para pilotar e experimentar novos 
programas e aprender com a experiência de 
outros;
- Um clima favorável à mudança é criado com o 
objetivo de obter melhores resultados.

8 Inovação e 
abertura à 
mudança

- As necessidades das gerações futuras são 
levadas em consideração nas políticas actuais;
- A sustentabilidade da comunidade é 
constantemente levada em consideração;
- As decisões buscam internalizar todos os custos 
e não transferir problemas e tensões, sejam 
ambientais, estruturais, financeiras, econômicas 
ou sociais, para as gerações futuras;
- Há uma perspetiva ampla e de longo prazo sobre 
o futuro da comunidade local, além de uma noção 
do que é necessário para esse desenvolvimento;
- Há um entendimento das complexidades 
históricas, culturais e sociais nas quais essa 
perspetiva se baseia.

9 Sustentabilidade 
e orientação a 
longo prazo

10 Boa gestão 
financeira

- Os encargos não excedem o custo dos serviços 
prestados e não reduzem a demanda excessiva-
mente, principalmente no caso de serviços 
públicos importantes;
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- A prudência é observada na gestão financeira, 
inclusive na contratação e utilização de 
empréstimos, na estimativa de recursos, receitas 
e reservas e no uso de receitas excepcionais;
- São elaborados planos orçamentários 
plurianuais, com consulta do público;
- Os riscos são adequadamente estimados e 
gerenciados, inclusive pela publicação de contas 
consolidadas e, no caso de parcerias 
público-privadas, pelo compartilhamento realista 
dos riscos;
- A autoridade local participa de acordos de 
solidariedade intermunicipal, compartilhamento 
justo de encargos e benefícios e redução de riscos 
(sistemas de equalização, cooperação 
intermunicipal, mutualização de riscos ...).

- Dentro da esfera de influência da autoridade 
local, os direitos humanos são respeitados, 
protegidos e implementados, e a discriminação 
por qualquer motivo é combatida;
- A diversidade cultural é tratada como um ativo e 
são feitos esforços contínuos para garantir que 
todos tenham uma participação na comunidade 
local, se identifiquem com ela e não se sintam 
excluídos;
- A coesão social e a integração de áreas 
desfavorecidas são promovidas;
- O acesso a serviços essenciais é preservado, 
em particular para os setores mais desfavorecidos 
da população.

11 Direitos 
humanos, 
diversidade 
cultural e 
coesão social

12 Prestação de 
contas

- Todos os tomadores de decisão, coletivos e 
individuais, assumem a responsabilidade por suas 
decisões;
- As decisões são relatadas, explicadas e podem 
ser sancionadas;
- Existem remédios eficazes contra a má 
administração e ações de autoridades locais que 
violem os direitos civis.

30



Capítulo VI – Considerações finais
 

O exercício da cidadania implica uma dinâmica de partilha da 
responsabilidade garantindo que não cabe ao cidadão um papel 
decorativo ou de apático, mas antes o interpela a exercer o seu 
questionamento perante decisões ou acções que coloca em causa o 
interesse nacional. A obrigação e o dever do cidadão não se limitam 
ao voto, sendo que a sua responsabilidade abrange também ao 
processo de gvernação e de contributo direto para o bem-estar de 
todos através de acções positivas e concretas que visem a defesa e 
promoção de valores democrático e de desenvolvimento. E em caso 
de lesão ou de desvio de procedimento por parte dos representantes 
do Povo ou dos seus governantes, ao cidadão, para reclamar ou 
fazer valer os seus direitos, reserva-se os seguintes dispositivos 
legais:

  •  Marcha

É uma mobilização popular de demonstração de posição dos 
cidadãos face aos quaisquer assuntos locais, comunitários, 
sectoriais, regionais e até nacional que consideram relevantes.
 

  •  Petição
 

É uma manifestação de posição, reclamação ou pedido, através de 
uma carta, com um conjunto de assinantes dirigida aos Órgãos de 
Soberania e não só, através da qual se expõe suas razões e podem 
exigir resolução adequado.

  •  Recurso ao Ministério Público e aos Tribunais 

Ao cidadão também é dado a possibilidade de recorrer aos Tribunais 
para fazer valer os seus direitos e interesses perante qualquer acto 
que considera violar a lei, os seus direitos ou interesses nacionais. 
Um cidadão exemplar é aquele que, ao constatar algo descabido da 
lei ou atitudes e acções que ponham em causa a ordem pública ou 
segurança Nacional ou qualquer outro tipo de crime, denuncia junto 
das autoridades competentes, nomeadamenta, a Polícia de Ordem 
Pública, Polícia Judiciária, Interpol, Procuradoria-Geral da República 
ou qualquer posto policial mais perto.
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  •  Iniciativas Legislativas
É possível ao cidadão sugerir ou propor ideias que considere de 
interesse nacional, apresentando à ANP, através dos deputados dos 
respectivos circulos eleitorais para que esses possam adotar como 
propostas legislativas a serem discutidas na plenária da ANP. 

Salienta-se que além dos tribunais nacionais existem outras 
instâncias sub-regionais nomeadamente Tribunal da Comunidade de 
Estados da África Ocidental (CDEAO) e Tribunal Penal Internacional 
de Haia, este último vocacionado sobretudo para crimes de guerra e 
crimes contra a Humanidade a que os cidadãos podem recorrer 
quando necessário. 

A existência do Estado deriva-se da necessidade de assegurar a 
defesa e ordem e garantir o bem-estar social dos seus cidadãos, que 
inclui segurança, justiça, liberdade quer de expressão e de opinião, 
como também, de manifestação e associação. Portanto cabe ao 
cidadão envolver-se na procura de informação e sobre a gestão 
corrente da bem-comum.

  •  Exercício de Cidadania Ativa
Ser um cidadão ativo não se limita apenas “passar o tempo a 
reclamar” e a exigir direitos, cidadania ativa é nada mais e nada 
menos que ser proativo, ou seja, fazer diferênça, cumrir com as 
responsabilidades ou obrigações e deveres, contribuir a partir das 
suas ações, dar exemplo e promover o bem-estar social ao seu redor, 
na sua comunidade e eventualmente no resto do país, e, só depois 
disso reclamar do Estado.
 
Como bem disse o senso comum guineense: “Estado kana bin tirau 
bacia di cama”, o que em outras palavras significa que o Estado 
através do Governo não pode fazer tudo de uma só vez. Pelo que, 
todos são precisos para a prossecução do interese público, aliás, a 
contribuição de cada um de nós, adicionado aos esforços do 
Governo é que garantem o Bem-Estar Comum.
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