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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PARECER N.º 1/2020 

(Relativo aos autos de Fiscalização Preventiva da Constitucionalidade nº 1 

de 2020, em que é requerente S.E. o Presidente da República e entidade 

produtora da norma o Governo de Cabo Verde) 

 

I. Relatório  

 

1. Sua Excelência o  Presidente da República, no exercício  da sua competência 

prevista  na alínea r) do nº 1 do artigo 135.º e na alínea a) do nº 1 do artigo da 

Constituição da República (CRCV), conjugados com o disposto na alínea b) do  

artigo 11º, o nº 1 do artigo  57 º e a alínea a) do artigo  63.º,  todos da Lei n.º 

56/VI/2005, de 28 de fevereiro,  requereu a fiscalização preventiva da 

constitucionalidade das normas contidas no nº 2 do artigo 2º e nos números 1, 4, 

5 e 6 do artigo 3º do ato normativo remetido pelo Governo para promulgação 

como Decreto-Lei que aprova as bases do contrato administrativo de concessão 

do direito de organizar e explorar jogos sociais.  

 

2.  O pedido foi apresentado com os seguintes fundamentos: 

 

A) ENQUADRAMENTO 

 

2.1. O Governo submeteu à apreciação do Presidente da República (PR), no dia 30 

de dezembro de 2019, para a promulgação como Decreto-Lei (DL), o diploma 

que aprova as bases do contrato administrativo de concessão do direito de 

organizar e explorar jogos sociais.  

 

Cópia: 
Do Parecer proferido nos Autos de 
Apreciação Preventiva da 
Constitucionalidade n.º 1/2020, 
requerida por Sua Excelência o 
Presidente da República, tendo por 
objeto as normas constantes dos artigos 
2.º, n.º 2 e 3.º, n.ºs 1,4,5 e 6 do ato 
normativo que aprova as bases do 
contrato administrativo de concessão 
do direito de organizar e explorar jogos 
sociais, que foi remetido pelo Governo 
para promulgação como Decreto-Lei. 
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2.2. O DL foi elaborado à luz da Lei n.º 54/XI/2019, de 13 de maio (Lei), que definiu 

o regime geral dos jogos sociais.  

 

2.3. O artigo 5.º da Lei estabelece o seguinte “1. O direito de promover a exploração 

de jogos sociais, ou um ou mais segmentos destes, é reservado ao Estado que 

concede a sua organização e exploração, em regime de exclusividade, para todo 

o território nacional, a uma pessoa coletiva de direito cabo-verdiano de fins não 

lucrativos, preferencialmente constituída por entidades nacionais ou estrangeiras 

de fins não lucrativos, e que prove dispor de meios financeiros, humanos e 

técnicos para a cabal exploração do jogo social, 2. A concessão prevista no 

número anterior, consta de contrato administrativo, devendo aos respetivas bases 

constar de decreto-lei”  

 

2.4. Como se vê, a Lei não define o procedimento que deve ser adotado pelo Estado 

na atribuição da concessão da organização e exploração de jogos sociais.  

 

2.5. Assim sendo, coloca-se seguinte questão: a não existência de uma norma que 

regule expressamente o modo de atribuição dessa concessão significa que o 

Estado tem total liberdade neste âmbito? Ou, pelo contrário, deverão ser 

lançados procedimentos concorrenciais para o efeito, atendendo aos comandos 

constitucionais pertinentes a que deve atender o próprio legislador ordinário?  

 

2.6. Transcrevem-se na íntegra os artigos 2.º, 3.º e 4.º do DL, cujos textos são 

relevantes para a delimitação das questões ora submetidas à apreciação do 

Tribunal Constitucional:  

 

Artigo 2º 

Contrato de concessão 

 

1. O direito de organizar e explorar jogos sociais, ou um ou mais segmentos destes 

em regime de exclusividade, e para todo o território nacional, é atribuído, nos 

termos da lei, a uma pessoa coletiva de direito cabo-verdiano de fins não 

lucrativos.  
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2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o direito de organizar e explorar 

os jogos sociais pode ser concedido diretamente a uma pessoa coletiva de 

direito cabo-verdiano de fins não lucrativos a selecionar de acordo com os 

critérios referidos no número 3 do artigo seguinte.  

 

Artigo 3º 

Procedimentos de seleção 

 

1. O direito de organizar e explorar, nos termos da lei e do presente diploma, os 

jogos sociais é concedido mediante procedimento de seleção que se revelar mais 

adequado, em caso, ao interesse público à prossecução dos objetivos dos jogos 

sociais.  

 

2. Para o procedimento de concurso público qualquer entidade que reúna os 

requisitos previstos na lei e nos demais documentos de procedimento pode 

apresentar proposta.  

 

3. Para o procedimento de concurso limitado por prévia qualificação apenas as 

entidades qualificadas, após a apresentação da candidatura, são convidadas 

para apresentar proposta.  

 

4. Para o procedimento de seleção de concurso restrito são convidadas para 

apresentar propostas o número de entidades, por forma a qua haja, pelo menos, 

três para  serem avaliadas.  

 

5. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2,3 e 4, o Governo, através do membro de 

Governo responsável pela Presidência do Conselho de Ministros, pode 

determinar que se proceda, para efeitos de escolha direta, à obtenção de 

proposta de entidade proponente de modalidades inovadoras, interessadas e 

vocacionadas para organizar e explorar jogos sociais nos termos da lei.  

 

6. Para aplicação do disposto no número anterior, constituem critérios de seleção 

de entidades proponentes os seguintes:  
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a) A proposição de jogos sociais diferenciados dos existentes e capazes de 

mobilizar os cidadãos para o interesse de apoiar causas, programas e projetos 

sociais, promotores da solidariedade e do empreendedorismo social;  

 

b) A prova de meios financeiros, humanos e técnicos para a cabal exploração dos 

jogos sociais; 

 

c) A apresentação de um adequado projeto inovador e estratégico, com vista a 

promoção do crescimento dos jogos sociais e dinamização da economia 

solidária e social;  

 

d) A capacidade para assegurar, enquanto concessionária, o cumprimento de 

forma pontual e adequada das obrigações que decorrem das bases;  

 

e) A ausência de condicionantes jurídicas ou económico-financeiras da 

interessada para a organização e exploração dos jogos sociais nos termos que 

sejam considerados adequados para  a salvaguarda dos interesses do Estado e 

para a prossecução dos objetivos dos jogos sociais;  

f) A respetiva experiência de gestão e suporte técnico especializado na área dos 

jogos sociais;  

 

g) A parceria internacional sólida que permita permanente inovação das ofertas 

dos jogos incentivadoras de apostas solidárias;  

 

h) O histórico na construção de parceria com o Estado de Cabo Verde no sentido 

de dotar o País com jogos sociais inovadores e de carácter iminentemente 

solidário, indexando cada aposta à mobilização da comunidade para causas, 

programa ou projetos sociais;   

 

i) Outras condições específicas adequadas que podem ser definidas por Resolução 

do Conselho de Ministros.  

7. O processo de concessão direta pode ser concluído com a rejeição da totalidade 

das manifestações de interesses e propostas apresentadas, por se considerar que 

não satisfazem integralmente os critérios de seleção estabelecidos ou que não 
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se encontram suficientemente garantida a concretização dos objetivos que lhes 

estão subjacentes, não havendo lugar à atribuição de qualquer indemnização 

ou compensação.  

 

8. Os instrumentos jurídicos que concretizam a concessão direta devem ser 

celebrados no prazo que venha a ser fixado para o efeito.  

 

9. Os demais procedimentos e/ou condições não especificados no presente artigo, 

são estabelecidos por Resolução do Conselho de Ministros.  

 

Artigo 4º 

Atribuição e exercício da concessão 

 

1. A atribuição do direito de organizar e explorar os jogos sociais e a identificação 

da concessionária nos termos do presente diploma são feitas mediante Resolução 

do Conselho de Ministros, a qual aprova também a minuta do contrato de 

concessão, de acordo com as presentes bases do contrato administrativo de 

concessão e com o regime geral dos jogos sociais, aprovado pela lei n.º 

54/IX/2019, de 13 de maio.  

 

2. O direito de organização e exploração dos jogos sociais é exercido em regime de 

exclusividade pela concessionária, e sempre no âmbito da Entidade Gestora dos 

Jogos Sociais a que se refere o artigo 6.º.”  

 

2.7. Caso as normas em causa venham a vigorar na nossa ordem jurídica, o Governo 

escolherá o procedimento que considere adequado para a adjudicação do 

contrato administrativo em causa, podendo fazê-lo por via do concurso restrito 

ou de ajuste direto, neste último caso com observância dos critérios contidos no 

artigo 3.º/6 do DL.  

 

2.8. O ajuste direto e o concurso restrito não são dotados de características 

concorrenciais já que o primeiro não é, por definição, um procedimento 

concorrencial (pois que através dele se materializa um vinculo negociado, direta 

e isoladamente, com uma entidade, e não em ambiente de competição entre 



6 
 

concorrentes e propostas), e já que, no segundo, a potencial concorrência é 

fortemente restringida (promovendo-se um procedimento cingido a um pequeno 

grupo de empresas habilitadas, e não com a  participação de todas as empresas 

habilitadas que tenham interesse em celebrar o contrato em causa).  

 

2.9. O Presidente da República tem dúvidas sobre se as disposições que configuram 

procedimentos menos concorrenciais – o concurso restrito, e com especial 

intensidade o ajuste direto -, acolhidos no número 2 do artigo 2º e nos números 3 

e 4 do artigo 3º do DL, são conformes com os comandos constitucionais 

pertinentes.  

 

B) NORMAS CONSTITUCIONAIS RELEVANTES 

 

2.10. De acordo com o número o artigo 91º/2/b) da CRCV, “o Estado e os demais 

poderes públicos garantem as condições de realização da democracia económica, 

assegurando (…) b) A igualdade de condições de estabelecimento e de atividade 

entre os agentes económicos e a sã concorrência”. 

 

2.11. O artigo 240º/1 da CRCV estabelece o seguinte: “A Administração Pública 

prossegue o interesse público, com respeito pela Constituição, pela lei, pelos 

princípios da justiça, da transparência, da imparcialidade e da boa fé e pelos 

direitos e interesses legítimos dos cidadãos.” 

 

2.12. Apesar de não se tratar de uma formulação especifica nesse sentido, parece dever 

entender-se que, dos preceitos constitucionais transcritos, constantes dos artigos 

91º/2/b) e 240º/1 da CRCV, se extraem normas que apontam no sentido de 

utilização preferencial de procedimentos concorrenciais no âmbito da 

contratação pública em geral, em detrimento de outros procedimentos que 

restringem ou anulam a concorrência.  

 

2.13. Efetivamente, com a adoção de procedimentos concorrenciais, o mercado é 

estimulado, em regime de concorrência a oferecer à Administração Pública as 

melhores propostas relativamente ao objeto a contratar (prosseguindo-se, nessa 

medida, o interesse público).  
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2.14.  E, por outro lado, os modelos procedimentais concorrenciais proporcionam 

iguais oportunidades aos privados habilitados a responder aos requisitos e 

exigências inerentes ao contrato que a Administração pública pretenda celebrar 

(assegurando-se, nessa medida, a promoção da democracia económica, da sã 

concorrência e o respeito pelos direitos e interesses legítimos das empresas 

potenciais candidatas).  

 

2.15. É certo que por vezes o legislador ordinário opta por outras soluções em matéria 

de contratação pública, entre outros o concurso restrito sem prévia qualificação 

e o ajuste direto. Mas nesses casos tais opções devem ser justificadas pela força 

prevalecente de outros princípios, como por exemplo a celeridade que deve 

nortear as contratações de baixo valor ou ditadas por situações de urgência, 

casos em que prossecução do interesse público não é compatível com os ritos e 

com a duração dos concursos públicos.  

 

C) DOUTRINA  

 

2.16. A doutrina portuguesa, tende como referência textos constitucionais similares aos 

vigentes no Ordenamento Jurídico Cabo-verdiano, formula entendimentos quanto 

à incidência de princípios constitucionais em matéria de contratação pública que 

importa ter em consideração no exame das questões ora submetidas ao Tribunal 

Constitucional.  

 

2.17. O Professor Pedro Costa Gonçalves no seu livro “Direito dos Contratos 

Públicos” (2018, 2ª Edição, Volume I, Almedina), fundamenta as seguintes 

posições:  

 

“6.3 – Direito português  

 

O ordenamento jurídico português conta, desde o ano de 2008, com o Código dos 

Contratos Públicos. 
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Todavia, além do Código e de outra legislação relevante em matéria de contratos, 

importa referir que alguns dos mais importantes princípios da contratação pública 

se podem considerar derivados de princípios constitucionais aplicáveis em geral no 

âmbito da ação administrativa. Em especial, no plano das vinculações jurídico-

constitucionais, ocupam um lugar de destaque o princípio da igualdade e, com este 

intimamente relacionado, o princípio da concorrência, na dimensão de igualdade 

concorrencial (Wettbewerbsgleichheit), mas também o princípio da prossecução do 

interesse público, aqui essencialmente na sua dimensão de economicidade e de 

eficiência na aplicação e no gasto do dinheiro dos contribuintes (…)” (pág.55).  

 

“45 – dilema na regulamentação da contratação pública: a tensão entre a 

proteção do interesse público financeiro e a proteção do interesse da concorrência  

A consideração clássica da racionalidade económica como objetivo da 

regulamentação da contratação pública foi acima analisada na pura dimensão do 

interesse financeiro. Sucede, porém, que, desde cedo, se percebeu que a exigência 

de, por razões de proteção dos interesses financeiros das entidades adjudicantes, se 

determinar a adoção de procedimentos públicos e abertos às ofertas dos agentes 

económicos, também poderia ver-se perspetivada como uma resposta ao interesse 

económico dos agentes económicos em disputar o acesso ao contrato público. O 

conceito de «mercados públicos» (marchés publics) referencia precisamente esta 

dimensão de contratação pública: a possibilidade de celebrar contratos com o setor 

público passa a ser encarada como um aspeto do acesso ao mercado, como uma 

oportunidade de negócio para os agentes económicos, como o acesso a um ganho, 

a um benefício económico, que as regras da contratação pública, em articulação 

com o princípio geral da igualdade, também protegem. Portanto, ao exigir que o 

Estado Contratante adjudique contratos no mercado e, de forma aberta, aqui tenha 

de procurar a proposta economicamente mais vantajosa, o direito da contratação 

pública não tem o propósito único de proteger o interesse do Estado, pois o 

imperativo da igualdade de tratamento dos cidadãos determina que o cumprimento 

das regras daquele sistema também possa ser reclamado para proteção dos 

interesses particulares dos agentes económicos.  

 

(…)  
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É de acordo com este sentido de princípio da concorrência (=igualdade entre os 

concorrentes) que se resolvem questões com potencial para provocar distorções na 

concorrência, como os «conflitos de interesses», a participação nos procedimentos 

de adjudicação, como concorrentes, de organismos participados pela entidade 

adjudicante, ou de empresas com relações de proximidade com a entidade 

adjudicante, por esta subsidiadas, ou informação privilegiada, por exemplo, obtida 

na preparação dos documentos do procedimento. (…).  

 

O princípio da concorrência representa um padrão ou fator de vinculação da 

atuação da entidade adjudicante, por força de considerações ligadas ao princípio 

da igualdade.  

 

Impõe-se agora observar que a vinculação ao princípio da concorrência não advém 

apenas de uma relação instrumental com um princípio de igualdade, uma vez que 

parece indiscutível que a «mise em concurrence» se revela ainda um instrumento 

decisivo para a concretização da própria ideia de economicidade da contratação 

pública. (…) 

 

(…)  

 

Estamos em condições de concluir que, na contratação pública, o valor da 

concorrência surge como instrumento de concretização de dois princípios: o da 

igualdade de chances e de tratamento dos agentes económicos e a da 

economicidade da aplicação dos recursos públicos. Neste sentido preciso, parece-

nos não haver lugar para uma antinomia entre concorrência e interesse público ou 

mesmo entre concorrência e interesse público financeiro. Em qualquer caso, o 

princípio impõe-se como um padrão ou um fator de vinculação da atuação das 

entidades adjudicantes, que as vincula a seguir o cânone da maior abertura possível 

à concorrência.  

 

Sem o prejuízo da possibilidade da sua incidência sobre o decisor (órgãos da 

entidade adjudicante), a força normativa direta e imediata do princípio exerce-se 

fundamentalmente sobre o poder legislativo – é este que tem o encargo de 



10 
 

estruturar um sistema jurídico da contratação imbuído da lógica concorrencial, 

nos termos analisados. 

 

No desempenho desta tarefa, cabe à lei definir a medida certa da concretização do 

princípio concorrencial, tendo designadamente em consideração a exigência de 

ponderar e, em certos casos, de conferir primazia a outros valores de interesse 

público igualmente merecedores de tutela, como a celeridade e desritualização 

(que podem justificar procedimentos fechados, sem «mise en concurrence»), o 

favorecimento das pequenas empresas ou a te a preferência de produtos e serviços 

nacionais.” (páginas 323 a 328). 

 

2.18. O Professor Miguel Assis Raimundo, no seu livro “A Formação dos Contratos 

Públicos – uma Concorrência Ajustada ao Interesse Público” (2013, AFDL), 

fundamenta as seguintes posições:  

 

“3.2. Concorrência e contratação pública (pág. 371)  

 

(…) 

 

Assim, na expressão impressiva de SCHOONER, pode dizer-se que promovemos a 

concorrência porque «acreditamos no poder do mercado», ou seja, acreditamos que 

ele produz bons resultados. A concorrência é vista como uma forma de obter a 

melhor equação possível entre as utilidades que a entidade adjudicante obtém e 

os recursos que disponibiliza. Este objetivo é partilhado entre todos aqueles que 

vão ao mercado procurar as suas utilidades: aí parece existir uma notória 

confluência dos objetivos entre as entidades adjudicantes, os indivíduos e as 

empresas privadas. Pode afirmar-se que ao atuar assim, a administração não inova, 

designadamente às entidades privadas, limitando-se a seguir um princípio geral de 

boa administração. (pág. 372)  

 

(…)  

 

A prossecução de políticas secundárias não é o único aspeto da contratação pública 

com o qual a proteção da concorrência pode entrar em conflito, A concorrência 
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demora tempo e tem custos (mesmo num quadro de contratação eletrónica), sendo 

por isso um constrangimento à eficiência, já que, como vimos a eficiência assenta 

tanto na rapidez de processos como na redução dos respetivos custos 

administrativos. Por outro lado, nem sempre a concorrência produz resultados 

satisfatórios, mesmos se estamos perante contratos suscetíveis de concorrência. 

Não há qualquer contradição nesta afirmação: como vermos adiante, o Direito da 

contradição pública prevê múltiplos casos que permitem uma atenuação ou mesmo 

exclusão da concorrência, em casos onde a lógica ou as regras da experiência 

revelam que ela seria improdutiva, ou que seria apenas extraordinariamente difícil 

de implementar de forma adequada, por exemplo porque não se consegue criar 

critérios claros de preferência entre diferentes propostas que possam surgir.  

 

O que acabámos de dizer é crucial para a compreensão de que a concorrência não 

é nem pode ser prosseguida a todo o custo na contratação pública. A proteção da 

concorrência tem os limites que lhe são impostos pelos demais fins da contratação 

pública. Isto era assim, como vimos, mesmo no período por excelência onde se 

acreditava na força do mercado (na época do «estado liberal»); não há nenhuma 

razão válida para que não deva ser assim hoje. Deste modo, podemos aceitar que 

entre concorrência e conveniência existe uma relação instrumental: a primeira é 

protegida enquanto é funcional a segunda. Isto significa, por outro lado, que 

quando a concorrência não é suportada pela conveniência, designadamente 

quando os custos da concorrência excedem os ganhos de conveniência, é possível 

não se recorrer à contratação concorrencial.” (pág.377).  

 

“c) Proteção da concorrência e da igualdade de oportunidades e salvaguarda da 

liberdade de iniciativa económica privada. 

 

O Estado português assume como tarefa essencial em matéria de organização 

económica a promoção da concorrência efetiva entre os agentes económicos (cf. 

hoje o art. 81º/f) da CRP). Trata-se de mais uma opção constitucional com notórias 

consequências ao nível do sistema de contratação pública. Na verdade, o modelo 

da economia de mercado traz consigo, necessariamente, a promoção das condições 

para uma sã concorrência; a promoção de uma concorrência equilibrada entre os 

agentes económicos é a principal componente desse modelo económico. (…)  
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A proteção da concorrência assumida como tarefa do Estado não pode deixar de 

ter reflexo na relação entre Estado e mercado por meio de contrato. Seria 

contraditório, por exemplo, que o Estado assumisse as tarefas de prevenir a 

formação de monopólios – art. 81º/f) – cujos efeitos nefastos são conhecidos, quer 

para economia, quer para o princípio da subordinação do económico ou político, 

de incentivar a atividade empresarial, em particular das pequenas e médias 

empresas (arts. 86º/1 e 100º/d) CRP), e de promover a justiça social, assegurar a 

igualdade de oportunidades e operar correções das desigualdades na distribuição 

da riqueza e do rendimento – at.81º/b) – e depois, quando contratasse com o 

mercado, deixasse essas tarefas ao abandono: a ação pública tem de ser integrada. 

Pelo contrário, deve considerar-se (como se viu na parte III do presente trabalho). 

Que uma função essencial dos sistemas de contratação pública é precisamente 

assegurar a concorrência efetiva, a igualdade de oportunidades e o incentivo às 

empresas privadas. As regras de contratação pública constituem um dos conjuntos 

normativos dirigidos à promoção da concorrência efetiva. (…) (págs. 551 a 552)  

 

“d) Princípios jurídicos da atividade administrativa  

 

Outra opção relevante diz respeito aos princípios jurídicos que do ponto de vista do 

legislador constituinte devem nortear a atuação da Administração Pública. Com 

efeito, ao consagrar, com esse sentido, os princípios da prossecução de interesse 

público, da igualdade, da imparcialidade, e da justiça (art.266º da CRP) e também 

os princípios da fundamentação dos atos administrativos, do acesso a informação 

administrativa, do direito a participação na formação das decisões, da 

desburocratização e da eficiência do agir administrativo (arts. 267º, 81º/c) e 268º 

da CRP), o legislador constituinte causa necessariamente refrações específicas 

desses princípios em matéria pré-contratual, na medida em que, como nota 

PEREJO ALFONSO, «o recurso à contratação pública não supõe alteração do 

estatuto constitucional da Administração Pública». Tais princípios têm uma dupla 

incidência, sobre a Administração, mas sobretudo sobre o legislador ordinário, que 

fica vinculado a regular a atividade pré-contratual da Administração de tal modo 

que esses princípios possam efetivamente ser cumpridos.  
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O princípio da prossecução do interesse público (art. 266º/ da CRP) tem necessária 

influência na construção de um regime jurídico para a formação dos contratos públicos 

que seja apto a concretizar aquele que é um «momento teleológico necessário de 

qualquer atividade administrativo» (Gomes Canotilho/ Vital Moreira), que é o da sua 

sujeição às finalidades postas pela Constituição e pela lei; e na perspetiva mais fecunda, 

o princípio do interesse público está intrinsecamente ligado ao princípio democrático 

republicano, que implica uma ideia de serviço à coletividade. E logo no art. 266º/1 da 

CRP, pode dizer-se que emerge aquele que é o equilíbrio (para alguns como vimos, a 

ambiguidade) essencial do direito Administrativo: entre o interesse público e a proteção 

dos direitos particulares. A mais útil consequência da afirmação deste equilíbrio, em 

matéria de formação dos contratos públicos, será certamente a de prevenir o legislador 

ordinário de conformar o regime da contratação pública de tal modo que o mesmo seja 

excessivamente favorável ou desfavorável a qualquer um dos elementos essenciais da 

atividade administrativa: a tutela da posição de todos não pode sobrepor-se à tutela da 

legítima posição do indivíduo, mas o contrário é igualmente verdadeiro.” (págs. 553 e 

554)  

(Notas: não foram incluídas as notas de rodapé dos dois livros citados; os negritos 

correspondem a destaques ora introduzidos)  

2.19. As posições do Professor Pedro Gonçalves e do Professor Miguel Assis 

Raimundo, expressas nos textos transcritos nos dois precedentes números, 

podem ser resumidas, no que releva  para as questões delimitadas no presente 

requerimento, do seguinte modo:  

 

(i) Os preceitos constitucionais que consagram a igualdade de oportunidades, a 

liberdade de iniciativa económica privada, e a boa prossecução do interesse 

público encerram, para o legislador ordinário, um comando no sentido da 

adoção prioritária de um sistema de contratação pública assente em 

procedimentos concorrenciais;  

 

(ii) Tal comando não é de aplicação absoluta, podendo, em algumas áreas e 

situações, ser preteridas soluções concorrenciais;  
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(iii) De todo o modo, a adoção de procedimentos restritivos ou que eliminem a 

concorrência deve fundar-se em outros princípios constitucionais relevantes, 

cuja força prevaleça. Em certas situações, sobre os supra invocados, como por 

exemplo no caso de existirem razões (concretas e atendíveis) de urgência, de 

contratações de baixo valor, e de implementação de políticas públicas 

(designadamente, favorecimento de empresas nacionais ou de pequenas 

empresas)  

D) O CÓDIGO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

2.20.  O Código da Contratação pública (CCP) aprovada pela Lei nº88/VIII/2005, 

de 14 de abril, reflete corretamente os comandos constitucionais a que nos 

reportamos no precedente título B).  

 

2.21. O artigo 30º do CCP estabelece a escolha do procedimento em função do 

valor do contrato, nos seguintes termos (em resumo):  

 

a) É permitida a adjudicação por ajuste direto de contratos de locação de bens 

móveis, de aquisições de bens móveis e de aquisição de serviços de valor inferior 

a 2 mil contos, e para empreitadas de valor inferior a 3,5 mil contos;  

 

b) É permitida a adjudicação na sequência de concurso restrito de contrato de 

locução de bens móveis, de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços 

de valor igual ou superior a 3,5 mil contos e inferior a 10 mil contos;  

c) É imposto o concurso público para adjudicação de contratos de locação de bens 

móveis, de aquisições de bens móveis e de aquisição de serviços de valor igual 

ou superior a 5 mil contos e empreitadas de valor igual ou superior a 10 mil 

contos. 

 

2.22. Daqui se extrai que a adjudicação de contratos de maior valor é sempre 

sujeita a concurso público.  

 



15 
 

2.23.  Por outro lado, o nº 5 de artigo 30º do CCP estabelece o seguinte: “para 

formação de contratos de concessão de obras públicas ou de concessão de 

serviços públicos, deve ser adotado o concurso público de duas fases ou 

concurso limitado por prévia qualificação”.  

 

2.24.  Isto significa que o CCP, tendo em conta o especial relevo dos contratos de 

concessão de obra pública e concessão de serviço público, refletido na sua 

dimensão, valor e duração impõe procedimentos que garantem o máximo 

grau de concorrência: o concurso público de duas fases ou concurso limitado 

por prévia qualificação.  

 

2.25. Recorda-se a definição legal dois procedimentos, constante do artigo 29º do 

CCP: “3. No concurso público em duas fases os concorrentes apresentam, na 

primeira fase, proposta técnica inicial e, numa segunda fase, proposta técnica 

final e proposta financeira. 4. No concurso limitado por prévia qualificação 

apenas os candidatos qualificados, após a apresentação da candidatura, são 

convidados para apresentar proposta.”  

 

2.26. Esses dois procedimentos são abertos, na sua fase inicial, a todos os 

concorrentes ou candidatos que reúnam as condições estabelecidas pela 

entidade adjudicante, previamente publicitadas nos termos previstos pelo 

CCP.  

 

2.27. A escolha do procedimento em função de critérios materiais é regida pelos 

artigos 34º a 39º do CCP.  

 

2.28.  Esses preceitos legais acolhem um conjunto de critérios materiais que podem 

conduzir ao afastamento do concurso público (e de outros procedimentos de 

grau concorrencial máximo) e à escolha do concurso restrito ou de ajuste 

direto.  

 

2.29. Nos termos do artigo 25º do CCP, o concurso público pode ser dispensado 

em razão da incidência de fatores relativos a segurança interna ou externa 

(nº1), ou em caso de cessação antecipada do contrato (nº2).  
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2.30. De acordo com o artigo 38º do CCP, “independentemente do valor do 

contrato, é possível adotar o procedimento de concurso restrito quando no 

mercado nacional existe um número restrito de operadores capazes de 

oferecer o bem, serviço ou obra.”     

 

2.31.  Nesta hipótese, a entidade adjudicante tem de estar segura quanto à 

dimensão do mercado nacional para recorrer a este procedimento, sob pena 

de o mesmo poder ser impugnado por operadores nacionais que não tenham 

sido convidados.  

 

2.32. O artigo 39º/1 estabelece um conjunto de critérios que podem justificar a 

celebração de contratos por ajuste direto independentemente do valor do 

contrato: urgência imperiosa e imprevisível [alínea a)], proteção de direitos 

exclusivos [alínea b)], concurso deserto [alínea c)], dação em pagamento 

[alínea d)], aquisição no âmbito de acordo quadro [alínea e)], aquisição 

complementares [alínea f) e g)], aquisição de serviços novos similares a 

outros já contratados [alínea h)].  

 

2.33.  Relativamente a todas essas situações existem razões de fundo que permitem 

justificar o recurso ao ajuste direto, sendo evidente a preocupação do CCP 

de as regulamentar devidamente.  

 

2.34. Tendo presente as soluções legais aqui resumidas, conclui-se que o legislador 

ordinário previu no CCP o desvio relativamente aos procedimentos que 

permitem máxima concorrência (apenas) nos casos em que incidem razões de 

fundo que conduzem a opções diferentes, sempre na perspetiva da boa 

prossecução do interesse público.  

 

2.35. A invocação do regine do CCP não tem na sua génese, como é bom salientar, 

qualquer ideia ou pressuposto de supremacia do CCP relativamente ao DL 

em apreciação, que, de facto, não existe. 
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2.36. Efetivamente, aplica-se aqui o princípio vertido no artigo 268º da CRCV, 

segundo o qual as leis, os decreto-legislativos e os decretos-leis têm o mesmo 

valor, já que o CCP não é dotado da qualidade de lei reforçada que pudesse 

ditar a supremacia do mesmo sobre legislação ulterior.  

 

2.37.  A análise das posições contidas no CCP, relativas à adjudicação de contratos 

públicos, teve e tem como objetivo apenas o de sublinhar o modo como foi 

assegurada, nesse código, a articulação entre os princípios da concorrência 

e da igualdade (que fundam o sistema) e outros princípios que, pela sua 

relevância e intensidade, fazem ceder os princípios da 

concorrência/igualdade em determinadas categorias de casos. 

 

2.38.  Verifica-se, da análise feita, que a regulação vertical no Código da 

Contratação Pública observa os princípios estruturantes da matéria 

consagrada na CRCV.  

 

2.39. O presente requerimento submete ao Tribunal Constitucional a questão de 

saber se as normas do DL em exame são, também elas, conformes aos 

princípios constitucionais invocados.  

 

E) AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS PROCEDIMENTOS NÃO 

CONCORRENCIAIS PREVISTOS NO DL COM O REGIME CONSTITUCIONAL 

 

2.40.  Feito o enquadramento, a inventariação das disposições constitucionais cuja 

observância se pretende avaliar, a invocação de doutrina, e a análise do 

regime do CCP, estamos em condições de analisar as normas do DL em 

equação.  

 

2.41. Como referido já em sede de enquadramento, de acordo com o regime 

constante do DL a concessão do direito de organizar e explorar jogos sociais 

será concretizada em momento ulterior, por decisão do Governo, mediante 

um dos seguintes procedimentos: concurso público, concurso limitado por 
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prévia qualificação, concurso restrito ou ajuste direto (artigo 2º/2 e 3º/1,2,3,4 

e 5).  

 

2.42. Relativamente ao ajuste direto, são vertidos no número 6 do artigo 6º os 

critérios a observar.   

 

2.43.  Constata-se, assim, que o DL acolhe no seu seio, como procedimentos 

passíveis de utilização no futuro pelo Governo para a adjudicação da 

concessão, o concurso restrito e o ajuste direto.  

 

2.44. A questão básica, aqui se coloca, é o seguinte: que razão de interesse público 

poderão determinar a opção, para efeitos de adjudicação da concessão do 

direito de organizar e explorar jogos sociais, pelo concurso restrito ou ajuste 

direto, em que a concorrência é fortemente restringida (concurso restrito) ou 

nula (ajuste direto), em detrimento do concurso público ou concurso limitado 

com prévia qualificação?  

 

2.45. Recorda-se, neste ponto, que acima defendemos que dos artigos 91º/2/b) e 

240º/1 da CRCV é extraído o princípio de que o concurso público (ou outros 

procedimentos que asseguram a concorrência máxima, embora com outra 

feição, como sejam o concurso público em duas fases ou o concurso limitado 

por prévia qualificação) deve  ser o procedimento - regra na contratação 

pública, e que a previsão, por parte do legislador ordinário, de outros 

procedimentos  que limitem ou anulem a concorrência apenas é  legítima se 

sustentada por outras razões válidas invocáveis em sede de prossecução do 

interesse público, (por exemplo, o reduzido valor do contrato em causa, ou a 

urgência na celebração do contrato).  

 

2.46. Não apresentando o DL motivos que justifiquem o acolhimento de 

procedimentos não concorrenciais (ajuste direto), ou pouco concorrências 

(concurso restrito), está em causa a conformidade das normas constantes do 

número 2 do artigo 2º, e dos números 4,5, e 6 do artigo 3º com o princípio 

raiz constitucional invocado no precedente número deste Requerimento. 
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2.47. Sendo esta a abordagem geral das possíveis inconstitucionalidades que 

identificamos, segue a análise mais específica de aspetos particulares.  

 

I. Natureza da concessionária     

 

2.48. Preliminarmente, pergunta-se os preceitos constitucionais invocados, bem 

assim as orientações doutrinárias associadas, têm incidência sobre o DL, 

atendendo a que estão em causa normativos que regulam a atribuição do 

direito de organizar e explorar jogos a uma pessoa coletivas de direito cabo-

verdiano de fins não lucrativos. 

 

2.49.  Será que o facto de a concessionária não ser uma empresa com fins 

lucrativos, mas sim uma entidade sem esses fins, subtrai o regime em análise 

do espectro de incidência dos princípios constitucionais supra invocados?  

 

2.50. Não parece que assim seja. 

 

2.51.  O artigo 2º da Lei define os “jogos sociais” incluindo-se nesse conceito os 

concursos de apostas mútuas, os jogos sociais, os jogos solidários, a lotaria 

e a lotaria instantânea.  

 

2.52. Como se sabe, tais jogos assumem uma importância significativa, e 

movimentam valores de enorme relevo.  

 

2.53. De acordo com o nº 4 do artigo 16º da Lei, “os fundos consignados à 

concessionária destinam-se ao financiamento do seu programa social e, em 

percentagem a determinar em decreto-lei, para o seu funcionamento”.  

 

2.54. A base X do DL, estabelece que “os resultados líquidos da exploração de 

jogos sociais são repartidos pelo concedente e pela concessionária, na 

proporção de 51% e 49%, respetivamente”.  

 

2.55.  Face ao teor das normas aludidas nos precedentes números, conclui-se que, 

independentemente de a concessionária ser uma pessoa coletiva sem fins 
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lucrativos, ser-lhe-ão consignados valores relevantes para o seu 

funcionamento e para o seu programa social.  

 

2.56. Por conseguinte, é perfeitamente natural que existam potenciais candidatos 

interessados em celebrar com o Estado de Cabo Verde o contrato de 

concessão tendo como objectivo a angariação e a exploração de jogos sociais, 

com vista a prosseguir essa atividade.  

 

2.57. Por outro lado, incidem aqui, com a mesma intensidade, as vantagens para o 

interesse público associadas à concorrência, invocadas supra neste 

requerimento.  

 

2.58. De facto, independentemente de os procedimentos concorrenciais poderem 

ficar desertos, ou neles apresentar proposta apenas um concorrente, a 

verdade é que potencialmente o Estado beneficiará da concorrência e do 

estímulo ao mercado, na medida em que possam nesse âmbito surgir 

propostas melhores e/ou mais económicas, comparativamente com cenários 

pouco ou nada concorrenciais.  

 

II. Justificação da adoção do ajuste directo com base nos critérios constante dos 

números 6º do DL.  

 

2.59. Conforme referido acima, é prevista no DL a possibilidade de a organização 

e exploração de jogos sociais ser adjudicada mediante concurso restrito 

(artigo 3º/1,4) ou ajuste directo (artigo 2º/2 e 3º/1 e 5) 

 

2.60. Relativamente ao ajuste directo, de acordo com o número 6 de artigo 3º, o 

recurso a esse procedimento fica sujeito aos critérios de selecção consignados 

nesse mesmo número. 1   

 

                                                           
1 O artigo 2º/2 do DL parece conter uma norma com o mesmo sentido, apesar do lapso quanto à 
remissão (deveria referir o nº 6 e não o 3).  
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2.61. Na realidade, o número 6 do artigo do DL enuncia um conjunto de critérios 

de selecção, a considerar na hipótese de opção pelo ajuste direto.  

 

2.62. Em primeiro lugar, a pergunta que se coloca é a seguinte: tais critérios 

justificam, de algum modo, o afastamento de procedimentos concorrenciais, 

e a opção por ajuste directo, que é um procedimento que por definição exclui 

a concorrência?  

 

2.63. Feita a análise de cada um dos critérios constantes nas alíneas a) a h) do 

número 3 do artigo 3º do DL (Aqui há um lapso na remissão que deve ser feita 

para o nº 6 do artigo 3º) , não se vislumbra que os mesmos sejam justificativos 

de ajuste directo, em detrimento de procedimentos de natureza concorrencial.  

 

2.64. Por outras palavras, os critérios em causa poderiam (e deveriam, à luz dos 

comandos constitucionais invocados supra) ser adotados no seio de 

procedimentos de natureza concorrencial, não se percebendo a razão pela 

qual os mesmos devam motivar  um ajuste direto.  

 

2.65. Em segundo lugar, pergunta-se,  sempre à luz dos documentos constitucionais 

de referência invocados supra, se o critério vertido na alínea h) “(…) o 

histórico na construção de parceria com o Estado  de Cabo Verde no sentido 

de dotar o país com jogos sociais inovadores e de carácter eminentemente 

solidário “deve constituir um critério de adjudicação, mesmo no quadro de 

um procedimento concorrencial.  

 

2.66. Parece ser duvidoso que “o histórico da relação de parceria com o Estado de 

cabo Verde” no sector a que se reporta sesse diploma possa configurar uma 

vantagem para uma empresa concorrente perante outros concorrentes, 

mesmo que tal critério fosse enunciado no quadro procedimentos 

concorrenciais, e não como fundamento de ajuste directo.  

 

2.67. Isto porque podem existir outras entidades, no mercado, que, sem um 

“histórico de relação de parceria”, podem oferecer melhores condições para 
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o estado de Cabo Verde, a vários níveis (experiência, “Know How”, geração 

de receitas, inovação, etc).  

 

III. Os procedimentos não - concorrenciais como possibilidade de factura  

 

2.68.  Outro aspecto relevante, que merece ponderação neste âmbito, pretende-se 

com o facto de o diploma em análise não introduzir, directamente e com 

eficácia imediata, procedimentos poucos concorrenciais (ajuste directo), mas 

sim prever a possibilidade de os mesmos serem adoptados no futuro.  

 

2.69.  Efectivamente, conforme resulta dos artigos 2º,3º e 4ºdo DL, acima 

transcritos, a decisão quanto ao procedimento de selecção de pessoa 

colectiva de direito cabo-verdiana e de fins não lucrativos, a quem será 

atribuído o direito de organizar e explorar jogos sociais, é tomada mais tarde, 

tendo por referência o regime consignado no DL, sendo cero que se poderá 

recorrer, para o efeito, ao concurso público (artigo 3º/2), ao procedimento 

limitado por prévia qualificação (artigo3º/4) e ao ajuste directo (artigos 2º/2 

e 3º/5, 6).  

 

2.70. Ainda que o concurso restrito e o ajuste directo, para efeitos de adjudicação 

do contrato administrativo em causa, sejam configurados como meras 

possibilidade (a par de outras), e não como soluções de eficácia imediata, a 

verdade e que se torna pertinente, mesmo nesse cenário, promover o 

conteúdo, nesta sede, da conformidade concorrencial das aludidas 

possibilidades. 

 

2.71. De facto, se se concluir que não existe, no caso vertente, fundadas razões que 

conduzam ao afastamento de procedimentos concorrenciais, para que 

apontam os comandos contidos nos preceitos constitucionais invocados, 

então não deve ser permitida a adoção de procedimentos restritivos (concurso 

restritivo) ou que suprimam a concorrência (ajuste directo), ainda a título de 

mera possibilidade, que possa ser ulteriormente concretizadas por decisões 

do governo.  

 



23 
 

2.72.  Assim sendo, admitindo-se que os procedimentos do concurso restritivo e 

ajuste directo (artigo 2º/2 e 3º/1,4,5 e 6 do DL) consubstanciam violação do 

disposto nos artigos 91º/2 b) e 240º/a) da CRCV, na medida em não se 

expostos fundamentos validos, numa perspectiva de prossecução do interesse 

público, que possam justificar o afastamento de modelos concorrenciais, 

então tal conclusão é valida e deve ser operacional (em matéria de controle 

de constitucionalidade) mesmo para solução eventuais, de concretização 

(futura) não garantida.  

 

3. Finaliza, dizendo o seguinte : «Considerando as razões e os fundamentos ora 

expostos, o Presidente da República requer a este Tribunal, na sua qualidade de 

órgão máximo de administração de justiça em matéria jurídico-constitucional, a 

fiscalização preventiva da constitucionalidade das normas contidas nos artigos 

2º/2, 3º/1,4,4,6 do DL cuja promulgação foi requerida ao PR, tendo por 

referência os dispositivos constantes dos artigos 91º/2/b e 240º/1 e, em última 

análise, do artigo 1.º/1 e 3 da CRCV. ».   

 

4. O pedido deu entrada no Tribunal Constitucional no dia 07 de janeiro de 2020, 

tendo sido admitido pelo Venerando Juiz Conselheiro Presidente no dia 08 do 

mesmo mês, após ter verificado os pressupostos de admissibilidade, 

designadamente a competência do Tribunal, a legitimidade ativa do requerente  a 

tempestividade e o objeto.  

 

5. De seguida, ainda na mesma data, o  Venerando Juiz Conselheiro Presidente, nos 

termos do artigo 60º da LTC,  procedeu à notificação do órgão produtor da norma,  

no caso o Governo,  para se pronunciar sobre o pedido no prazo de três dias.  

 

6. O Governo, através de S.E. o Primeiro Ministro, respondeu tempestivamente no 

dia   14, tendo concluído no seu pronunciamento que «os artigos 2º/2 e 3º /1, 4,5 

e 6 do diploma em exame estão em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico 

nacional; … estão em conformidade com os artigos 91º/2/b e 240º/1, e em última 

análise, com o artigo 1º/1 e 3.  
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7. Na sequência, o processo foi distribuído por certeza ao Juiz Conselheiro Relator.  

 

8. Este resolveu pedir à Assembleia Nacional elementos julgados importantes para 

enfrentar o desafio da fiscalização preventiva da constitucionalidade, 

designadamente os respeitantes à iniciativa legislativa que conduziu à aprovação 

da Lei nº 54/IX/2019, que define o regime jurídico geral dos jogos sociais e a ata 

respeitante à discussão e aprovação da mesma, tendo o Parlamento enviado a 

proposta de lei e, na falta da ata,  o registo áudio da apresentação e discussão da 

referida iniciativa legislativa. 

 

9. O Juiz Conselheiro Relator entregou o Memorando às 8  horas da manhã do dia  

15 de janeiro, tendo proposto as perguntas a serem respondidas pelo Tribunal.   

 

10. No dia 23 de janeiro foi discutido e aprovado o memorando, tendo o coletivo 

definido as questões e orientações para a elaboração do projeto de acórdão, nos 

termos da lei processual competente.   

II. Fundamentação 

1. O Tribunal entendeu,  antes de mais, responder a uma questão prévia suscitada pelo 

facto de o ilustre requerente manifestar dúvidas de constitucionalidade quanto à norma 

do nº 2 do artigo 2º que determina que,  sem prejuízo do disposto no nº1 do artigo 2º 

do Decreto-Lei ora sindicado,  que consagra que   o  direito de organizar e explorar os 

jogos sociais pode ser concedido diretamente a uma pessoa coletiva de direito cabo-

verdiano de fins não lucrativos a selecionar de acordo com os critérios referidos no 

número 3   do artigo 3º do  mesmo Decreto-Lei.  Note-se que parece tratar-se de um 

lapso a referência a nº 3. Entende-se que esta referência deve ser feita ao nº 6 do mesmo 

artigo, como parece lógico.  

 

2. Convém notar, ainda, antes de se prosseguir, que o disposto no nº 2 do artigo 2º pode 

ser dividido em dois segmentos: o primeiro que tem por conteúdo o seguinte: o direito 

de organizar e explorar, nos termos da lei e do presente diploma, os jogos sociais pode 

ser concedido a uma pessoa coletiva de direito cabo-verdiano; o segundo que diz «a 
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selecionar de acordo com os critérios estabelecidos no número 3 do artigo seguinte». 

Número que deve ser o  6, como se viu acima.  

 

3. Acontece que  o primeiro segmento não constitui  uma norma inovatória, sendo, pelo 

contrário, no essencial idêntico  a uma outra norma que está a vigorar no ordenamento 

jurídico cabo-verdiano e que se pode colher da leitura do artigo 5º da Lei nº 

54/IX/2019, de 13 de maio, o qual estipula, no seu número 1, o seguinte : « O direito 

de promover a exploração de jogos sociais, ou um ou mais segmentos destes é 

reservado ao Estado que concede a  sua organização e exploração, em regime de 

exclusividade, para todo o território nacional, a uma pessoa coletiva de direito cabo-

verdiano de fins não lucrativos, preferencialmente constituída por entidades nacionais 

ou estrangeiras de fins não lucrativos, e que prove dispor de meios financeiros, 

humanos e técnicos para a cabal exploração do jogo social».  

 

4. Ora, esta identidade normativa no essencial faz com que o primeiro segmento da norma 

do nº 2 do artigo 2º não constitua verdadeiramente uma norma nova, mas sim a 

reprodução de uma outra existente e válida.  

 

5. Assim, a questão prévia que se coloca é se o Tribunal Constitucional pode sindicar a 

norma do referido segmento que é, no essencial,  idêntica a outra norma existente e 

válida inserida em lei que foi promulgada pelo Presidente da República anteriormente, 

sendo que,  no caso,  a promulgação se deu há menos de um ano ( mais concretamente, 

a 9 de maio de 2019).  

 

6. Este Tribunal já se tinha confrontado com uma questão prévia semelhante. Com efeito, 

no âmbito do Parecer nº 1/2019, nos autos de fiscalização preventiva do artigo 2º do 

ato legislativo de revisão da  Lei de Investigação Criminal, na parte em que altera o 

seu artigo 14º, face  ao pedido de fiscalização de norma idêntica a outra em vigor, esta 

Corte Constitucional estabeleceu não só o entendimento de que não devia  sindicar a 

norma idêntica sujeita ao escrutínio, como também não devia proceder à fiscalização 

e pronúncia por arrastamento a respeito de possível inconstitucionalidade de artigo 

idêntico constante de um ato normativo distinto já  em vigor. O argumento do Tribunal 

ficou patente da seguinte forma  : «Por conseguinte, pelos motivos acima expostos, 

isto é, de não lhe caber escrutinar norma em vigor em sede de fiscalização preventiva, 
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e em razão igualmente do objetivo concreto do Presidente da República de – no âmbito 

de um dos mais importantes meios que tem ao seu dispor para exercer o seu poder 

moderador do sistema político e a sua função de vigia e garante do cumprimento da 

Constituição ínsito ao artigo 123 da Lei Fundamental – obter especificamente um 

pronunciamento sobre uma norma que entende submeter a fiscalização preventiva no 

quadro da avaliação que procede no sentido de promulgar um ato legislativo, fica 

completamente afastada a possibilidade de o Tribunal Constitucional fazer qualquer 

pronúncia por arrastamento a respeito de possível inconstitucionalidade do artigo 14º 

da Lei de Investigação Criminal atualmente em vigor.  

Assim sendo, mesmo na hipótese de considerar que da pronúncia de 

inconstitucionalidade em relação à alteração promovida à disposição pudessem 

decorrer dúvidas em relação à disposição atualmente em vigor, dada a partilha de 

alguns elementos regulatórios centrais, o facto é que tal questionamento neste 

momento só poderia ser perseguido caso houvesse na sequência colocação de pedido 

autónomo de ação de fiscalização sucessiva ou de recurso de fiscalização concreta 

autónomos por entidade legítima.» ( Cfr. Parecer nº 1/2019, Rel: JC Pina Delgado).  

7. Ora, com base no precedente estabelecido no Parecer nº 1/2019, esta Corte 

Constitucional entende que não pode conhecer desta alegada inconstitucionalidade. 
 

8. A primeira questão de fundo colocada pelo Tribunal Constitucional é a seguinte: 

Será que as normas que preveem procedimentos alegadamente não concorrenciais 

como o ajuste direto, ou pouco concorrenciais como o concurso restrito, constantes  

dos números 4, 5, e 6 do artigo 3º violam o disposto na alínea b) do número 2 do 

artigo 91º, os nºs 1 e 3 do artigo 1º ,  e o número 1 do artigo 240º, designadamente 

no que respeita à garantia pelo Estado do princípio da sã concorrência e o princípio 

da prossecução do interesse público?  

 

8.1. Importa, primeiramente, recordar o que é a concorrência. Concorrência é entendida 

como um princípio de atuação e de organização. Ela surge, quando vários atores 

pretendem participar numa determinada tarefa, via de regra a produção de bens, e o 

modo ou a extensão da participação de um ator individual é determinado em relação 

aos outros atores pelo seu sucesso no cumprimento das tarefas.  A interação entre esses 



27 
 

atores acontece no mercado como campo de alocação para os atores da concorrência, 

que operam por via da oferta e da procura a troca de bens. Cada ator procura orientar 

a sua conduta de tal modo que empregue poucos meios escassos próprios e obtém o 

máximo possível dos bens escassos produzidos. A concorrência pressupõe a liberdade 

económica e não é um objetivo em si, antes visa a obtenção de objetivos económicos 

globais.  

8.2. A Constituição da República prevê na sua Parte III, dedicada à Organização 

Económica e Financeira do Estado um conjunto de princípios orientadores e diretivas, 

entre os quais se notam o princípio da subordinação da economia ao interesse geral e 

a obrigação do Estado e dos demais poderes públicos de garantirem a democracia 

económica (nº2 do artigo 91º). Ora, a realização da democracia económica integra um 

objetivo ou princípio orientador mais vasto que é o da realização da democracia 

económica, política, social e cultural. Trata-se de uma fraseologia principial da 

Constituição que é equiparada ao princípio do Estado social, para alguns2, e cujo 

conteúdo pode ser condensado na efetivação dos direitos económicos, sociais e 

culturais, no cumprimento das incumbências do Estado de promover a qualidade de 

vida do povo cabo-verdiano, designadamente dos mais carenciados, na promoção da 

justiça social, na garantia da igualdade de oportunidades entre os cidadãos3.  

8.3. Conforme o disposto no nº 2 do artigo 91º da Constituição, entre as garantias da 

democracia económica salientam-se a fruição por todos os cidadãos dos benefícios do 

desenvolvimento; a igualdade de condições de estabelecimento e de atividade entre os 

agentes económicos e a sã concorrência. A Constituição da República não define, 

contudo, o que é uma sã concorrência, podendo a nosso ver esta compreender a 

proibição de abusos de posição dominante, a proibição da desvirtuação da 

concorrência através de subvenções públicas, ou ainda a proibição do favorecimento 

através de informação privilegiada. Nesta linha não se pode deixar de referir que, em 

Portugal, perante norma similar na Constituição («garantir a equilibrada 

concorrência»), o Tribunal Constitucional lusitano entendeu que da incumbência de 

proteção da concorrência resultava «a proibição da criação de condições de vantagem, 

                                                           
2 Cfr. J.J.  Gomes Canotilho/ Vital Moreira: Constituição da República Portuguesa Anotada, 4ª edição, 
Coimbra, 2007, p. 211. 
3 Cfr.  Jorge Miranda/ Rui Medeiros: Constituição Portuguesa Anotada, vol. I, Lisboa 2017, pp. 85 e seg.  
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para alguma ou algumas empresas, destituídas de fundamento, à luz dos valores 

constitucionais» (Acórdão nº 454/97, nº 8).   Seja como for, a norma que incumbe ao 

Estado a garantia de uma sã concorrência é uma norma muito genérica que remete para 

o legislador a tarefa da sua concretização.  

8.4. A concorrência não é apenas um princípio geral da Constituição económica de Cabo 

Verde, ela também está consagrada na legislação relativa à contratação pública do país 

como princípio. Neste sentido o artigo 8º da Lei nº 88/VIII/2015, de 14 de abril, que 

aprova o Código de Contratação Pública (CCP), estabelece que as entidades 

adjudicantes obrigam-se a velar pela promoção da concorrência efetiva na adjudicação 

dos contratos- públicos.  Assim, procurando corresponder ao princípio constitucional 

da concorrência, o referido Código traz um conjunto global de procedimentos que em 

geral acolhem o princípio da concorrência: o concurso público; o concurso público de 

duas fases; o concurso limitado por prévia qualificação; o concurso restrito. Além 

destes procedimentos, designados expressamente de concursos, existe ainda o ajuste 

direto (artigo 29º do CCP).   

8.5. Por concurso restrito entende o legislador do CCP o procedimento em que «são 

convidados para apresentar proposta o número de operadores económicos 

necessários, por forma a que haja pelo menos três propostas para serem avaliadas» ( 

nº 6 do artigo 29º do CCP). Por ajuste direto, compreende-se o procedimento em que 

«pode ser convidado a apresentar proposta apenas um operador económico». 

8.6. Quando o legislador afirma que no caso de um ajuste direto «pode ser convidado a 

apresentar proposta apenas um operador económico», a palavra «pode» indicia que a 

entidade adjudicante não está proibida de consultar mais de uma entidade, para depois 

escolher a melhor proposta4. Ela não só não está proibida, como pode proceder a esta 

consulta e escolher a melhor proposta conforme o critério que se adotar, seja o do preço 

mais baixo, seja o da proposta que economicamente trouxer mais vantagens (artigo 99º 

do CCP). 

                                                           
4 Neste sentido, João da Cruz Borges Silva: Direito da Contratação Pública Cabo-Verdiano, Praia 2018, p. 
107.  



29 
 

8.7. É óbvio que o princípio da concorrência não é um princípio absoluto, podendo ele ser 

restringido para a defesa de outros valores e princípios constitucionais.  

8.8. O ajuste direto vem regulado, designadamente, nos números 5 e 6 do artigo 3º. No 

primeiro caso, quando se estabelece que «sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2, 3 e 4, o 

Governo, através do membro de Governo responsável pela Presidência do Conselho 

de Ministros, pode determinar que se proceda, para efeitos de escolha direta, à 

obtenção de proposta de entidade proponente de modalidades inovadoras, 

interessadas e vocacionadas para organizar e explorar jogos sociais nos termos da 

lei». 

8.9. No segundo caso, quando se indicam os critérios para a   aplicação do disposto no 

número 5 do artigo 3º (alíneas a) a i) do nº 6 do artigo 3º referem-se aos critérios).  

8.10. Para um melhor entendimento prático da matéria em debate, convém fazer uma breve 

referência à tramitação do ajuste direto como procedimento pré-contratual. O ajuste 

direto pode corresponder a uma tramitação quando se está perante mais de um 

concorrente e a outra, mais simplificada, caso se trate de apenas uma entidade 

convidada. No primeiro caso, tem-se identificado as seguintes fases5 : decisão de 

contratar ( artigo 55º) do CCP); seleção  do tipo de procedimento (artigo 66º do CCP) 

; decisão sobre o número e escolha das entidades a convidar ( nº 7 do artigo 29º do 

CCP); aprovação dos documentos do procedimento ( nºs 4 e 5 do artigo 41º); envio do 

convite ( artigo 54º do CCP); esclarecimentos e retificação dos documentos ( artigos 

52º e 53º do CCP); apresentação de propostas ( artigos 84º, 92º, 119º e nº 2 do artigo 

200º do CCP); designação do júri caso tenha sido apresentada mais de uma proposta ( 

artigo 66º do CCP); ato público quando houver mais de um concorrente (artigos 120º-

125º do CCP); análise e avaliação das propostas ( artigos 128º e 129º); audiência prévia 

( nº 3 do artigo 129º) do CCP); relatório final ( artigo 130º do CCP); adjudicação e 

habilitação ( artigo 130º do CCP); adjudicação e habilitação (artigos 73º e 100º do 

CCP); prestação da caução quando for exigida ( artigos 100º, 1004º - 108º do CCP); 

aprovação e notificação da minuta do contrato ( artigos 112 e 113º do CCP); celebração 

do contrato ( artigo 115º  do CCP). Já a tramitação simplificada obedece às seguintes 

                                                           
5 Cfr. João da Cruz Borges Silva: Direito da Contratação Pública Cabo-Verdiano, Praia, 2018, pp. 148 a 
149.  
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fases : decisão de contratar (artigo 55º do CCP) ; seleção do tipo de procedimento 

(artigo 66º do CCP); decisão da entidade a convidar ( nº 7 do artigo 29º do CCP); envio 

do convite ( artigo 54º do CCP); apresentação de proposta  ( artigos 84º, 92º 119 e  nº 

2 do artigo 200º do CCP); adjudicação sobre a proposta ou documento equivalente e 

habilitação (artigo 73º e nº 1 do artigo 154º do CCP); celebração do contrato ( nº 2 do 

artigo 110 º do CCP).  

8.11. Apreciando o princípio do ajuste direto em relação à ideia da concorrência não se pode 

deixar de notar que ele não é o modo de procedimento que garanta ampla ou mesmo 

moderada concorrência. Ele situa-se na última escala dos procedimentos quanto à 

abertura à concorrência.  Todavia nem o ajuste direto é proibido pela Constituição, 

nem o princípio da concorrência é um princípio absoluto a ponto de inviabilizar na 

organização da economia o princípio do ajuste direto. Tanto assim é que o Código da 

Contratação Pública, aprovado pelo Parlamento e promulgado pelo Presidente da 

República, reconhecem o ajuste direto como um procedimento válido para a 

contratação pública, como se reconheceu e bem na própria lei.  

8.12. Acresce que o ajuste direto pode também acolher alguma concorrência, embora 

extremamente limitada, quando o convite é feito a mais de uma entidade.  

8.13. O princípio da concorrência pode, todavia,  ser restringido com base em valores 

constitucionais como a  salvaguarda do interesse público,  a  incumbência do Estado 

no sentido de incentivar a solidariedade social, prevista na alínea f) do artigo 7º, ou 

ainda com base na incumbência de «promover o bem estar e a qualidade de vida do 

povo cabo-verdiano, designadamente dos mais carenciados e remover 

progressivamente os obstáculos de natureza económica, social, cultural e política que 

impedem a real igualdade de oportunidades entre os cidadãos…»,  conforme está 

estabelecido na alínea e) do mesmo artigo da Constituição.  

8.14.  Quanto ao concurso restrito, ele vem previsto no nº 4, do artigo 3º  do DL aprovado,  

quando se sustenta que «para o procedimento de seleção de concurso restrito são 

convidadas para apresentar propostas o número de entidades, por forma a que haja, 

pelo menos três para serem avaliadas».  Note-se que esta redação está em harmonia 

com o número 6 do artigo 29º do CCP. Pelo facto de se dizer que deve haver pelo 
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menos três propostas para serem avaliadas, verifica-se que se está a movimentar 

claramente no sentido de se garantir uma concorrência efetiva. Por esta razão, tendo 

sempre como parâmetro de aferição da constitucionalidade as normas constitucionais, 

não se pode afirmar com propriedade que esteja em causa o princípio da concorrência.  

8.15. Essa organização da concorrência se expressa nomeadamente na conformação das 

fases de tramitação do concurso restrito. Com  efeito, segundo a doutrina, as fases do 

concurso restrito podem ser classificadas da seguinte forma6:  decisão de contratar 

(artigo 55º do CCP); escolha do tipo de procedimento (artigo 66º do CCP); decisão 

sobre o número e escolha de entidades a convidar não inferior a três ( nº 6 do artigo 

29º do CCP); aprovação dos documentos do procedimento e designação do Júri (nºs 4 

e 5 do artigo 41º  e artigo 66º do CCP); envio do convite (artigo 54º do CCP); 

esclarecimentos e retificação dos documentos (artigos 52º e 53º do CCP); apresentação 

de propostas (artigos 84º, 92ºe nº 2 do artigo 119º  do CCP); ato público (artigos 120º 

- 125º do CCP); análise e avaliação das propostas (artigos 128º e 129º do CCP); 

relatório preliminar (artigo 129º do CCP); audiência prévia ( nº 3 do artigo 129º  do 

CCP); relatório final (artigo 130º do CCP); adjudicação e habilitação (artigos 100º e 

73º do CCP); aprovação e notificação da minuta do contrato (artigos 112º e 113º do 

CCP); celebração do contrato (artigo 115º do CCP).  

8.16. É certo que o ajuste direto pode reduzir a concorrência, mas esta redução pode ser 

justificada por valores ligados à prossecução do interesse geral. Por outro lado, o 

concurso restrito é claramente concorrencial e nesta medida pode contribuir para a 

prossecução do interesse geral, designadamente no que respeita ao interesse público 

financeiro. Acresce que, como muito bem defende o especialista português,  Doutor 

Pedro Costa Gonçalves, « O princípio da concorrência não impede … soluções menos 

concorrenciais, desde que se encontrem fundadas em lei expressa nesse sentido»7. E 

é este o caso vertente. 

8.17. Esta Corte Constitucional parte do princípio de que, em matéria económica, deve-se 

reconhecer ao legislador democrático liberdade de conformação do regime jurídico 

interno, de modo a poder também implementar políticas que legitimamente define. 

                                                           
6 Cfr. , para Cabo Verde, João da Cruz Borges Silva, ob. cit. , pp.  148 e seg.  
7 Pedro Costa Gonçalves: Direito dos Contratos Públicos, Coimbra, 2015, p. 143.  
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Porém, deve ficar claro que tal liberdade não é ilimitada porque, por mais genéricos 

que sejam os comandos constitucionais nesta matéria, há influxos necessários do 

princípio da igualdade, do princípio da sã concorrência e da liberdade de iniciativa 

económica que determinam um dado modelo marcado pela liberdade de exploração 

dos mais diversos setores produtivos do país. Disso decorre que, por motivos fáceis de 

intuir, e para o que releva no caso, a regra sempre será a da liberdade de exploração 

económica de qualquer desses domínios pelos particulares e em regime concorrencial. 

Sucede, porém, que, por fundamentos naturais, tal regra não é absoluta, permitindo 

desvios, em certos casos, consideráveis. Todavia, quando tal se verifica, cabe ao 

legislador o ónus de apresentar as razões que justificam tais desvios. Neste sentido, do 

ponto de vista da contratação pública, não é indiferente a definição de um modelo de 

concurso aberto, de concurso restrito ou de ajuste direto, pois, na verdade, os 

derradeiros são desvios à regra geral que se conforma com a Constituição, a do modelo 

mais aberto e igualitário possível que permita a realização do interesse público. Assim 

sendo, quando o legislador optar por um deles, deverá apresentar o interesse que 

legitima tal afastamento do padrão estabelecido pela Lei Fundamental.  

É bem verdade que no caso concreto, estando-se perante um setor que tem as suas 

especificidades técnicas e certas caraterísticas que dependem da sua fiabilidade e 

confiabilidade, seria em abstrato possível justificar um concurso mais fechado. Já não 

tão liquida é a possibilidade aberta pela lei de se utilizar o ajuste direto.  

 

Depois de enfrentar a questão, o Tribunal Constitucional, ainda que considere tratar-

se de uma anomalia temporária, compreendeu que o legislador pretende salvaguardar 

situações históricas já consolidadas que decorrem da trajetória de exploração de jogos 

sociais em Cabo Verde.   

 

Sendo assim, até por razões ligadas ao princípio da justiça e ao princípio da proteção 

da confiança, o Tribunal entende ser ainda uma medida tolerável do ponto de vista 

constitucional numa perspetiva de transitoriedade e com vista à salvaguarda da 

continuidade da exploração dos jogos sociais. Isto, sem embargo de os atos 

complementares específicos de concessão de exploração de cada jogo social poderem 

ser escrutinados individualmente, nomeadamente por via da apreciação sucessiva de 

constitucionalidade.   
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8.18. No caso em apreço, conclui-se que a previsão dos procedimentos de ajuste direto e 

concurso restrito não viola o princípio da concorrência nem o do interesse público 

previsto no artigo 240º, nº1.  

 

8.19. Suscitou, ainda, o ilustre requerente a dúvida de saber se   as previsões do ajuste direto 

e do concurso restrito violam os nºs 1 e 3 do artigo 1º da CRCV. O nº 1 estabelece que 

«Cabo Verde é uma República soberana, unitária e democrática, que garante o 

respeito pela dignidade da pessoa humana e reconhece a inviolabilidade dos direitos 

humanos como fundamento de toda a comunidade humana, da paz e da justiça». No 

requerimento não vem, contudo, especificada qual a norma ou princípio dos vários 

estabelecidos no número 1: princípio republicano, princípio democrático, princípio da 

soberania, da dignidade da pessoa humana, do respeito pelos direitos humanos, da paz 

e da justiça. Poder-se-ia, eventualmente, reportar-se ao princípio democrático, mas a 

verdade é que não parece que se esteja perante uma violação do princípio democrático, 

nem de qualquer outro referenciado no citado preceito constitucional.  

 

8.20. O nº 3 do artigo 1º da CRCV dispõe que «A República de Cabo Verde assenta na 

vontade popular e tem como objetivo fundamental a realização da democracia 

económica, política, social e cultural e a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária». A questão aqui é a seguinte: Será que as normas que preveem o concurso 

restrito e o ajuste direto violam o princípio da democracia económica ou mais 

amplamente o princípio da «realização da democracia económica, política, social e 

cultural»?  

 

8.21. Ora, como já vimos, a realização da democracia económica integra um objetivo ou 

princípio orientador mais vasto que é o da realização da democracia económica, 

política, social e cultural. Deixando de lado a democracia política, convém, desde logo, 

recordar, ainda que perfunctoriamente, o que se vem entendendo como democracia 

económica, social e cultural. O conceito de democracia económica, como se sabe, 

aponta para a Constituição económica, designadamente para preceitos cardinais como 

a fruição por todos dos benefícios do desenvolvimento, a igualdade de condições de 

estabelecimento e de atividades entre os agentes económicos e sã ocorrência, a 

regulação e fiscalização do mercado e da atividade económica, a coexistência dos 
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setores público e privado na economia8. A democracia social, por sua vez, está 

associada essencialmente ao acesso de todos, de forma igual, às prestações sociais. A 

democracia cultural relaciona-se  com a democratização da educação e a possibilidade 

de fruir a cultura e manifestar-se através de práticas culturais.  

 

 

8.22. Ora, não parece que haja aqui uma violação de qualquer dos princípios acima 

assinalados, democracia económica, democracia social ou cultural. Não estamos 

perante a violação de quaisquer direitos económicos, sociais ou culturais, 

designadamente do direito à educação, do direito à saúde, do direito à segurança social 

ou mesmo do direito à cultura. Pelo contrário, o regime dos jogos tem como propósito 

a  realização de políticas sociais e culturais e a prossecução da justiça social, conforme 

se pôde depreender da intervenção do Senhor Ministro da Presidência do Conselho de 

Ministros,  Dr. Fernando Elísio Freire, no Parlamento aquando da apresentação    e 

discussão da Lei nº 54/IV/2019, de 13 de maio, quando, em Sessão Plenária da augusta 

casa parlamentar,  enfatizou o seguinte: «Todas as finalidades, todas as receitas 

líquidas dos jogos sociais têm que ser para aplicação em políticas sociais públicas, 

ou seja, têm que ter uma finalidade social». 

 

9. A segunda questão é formulada da seguinte forma : Será que é conforme à 

Constituição, designadamente ao disposto na alínea b) do número 2 do artigo 91º 

e no número 1 do artigo 240º, a norma que prevê que, sem  prejuízo do disposto nos 

n.ºs 2, 3 e 4, o Governo, através do membro de Governo responsável pela Presidência 

do Conselho de Ministros, pode determinar que se proceda, para efeitos de escolha 

direta, à obtenção de proposta de entidade proponente de modalidades inovadoras, 

interessadas e vocacionadas para organizar e explorar jogos sociais nos termos da 

lei ?   

 

9.1. Aqui está outra vez em causa a questão do ajuste direto. Ora, na mesma linha dos 

argumentos anteriormente expendidos,  não se alcança qualquer violação do princípio 

da concorrência, nem tampouco do princípio do interesse geral, não obstante a 

formulação ser muito vaga e com base em conceitos relativamente indeterminados, o 

                                                           
8 Cfr. o nº 2 do artigo 91º da Constituição da República.  
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que poderá facilitar algum subjetivismo.  A remissão para o nº 6, apontando os critérios 

só em parte resolve o problema do risco de subjetivismo  ( Vejam-se as seguintes 

expressões : A proposição de jogos sociais diferenciados dos existentes e capazes de 

mobilizar os cidadãos para o interesse de apoiar causas, programas e projetos sociais, 

promotores da solidariedade e do empreendedorismo social; a apresentação de um 

adequado projeto inovador e estratégico, com vista a promoção do crescimento dos 

jogos sociais e dinamização da economia solidária e social);   

 

9.2. Pode-se interrogar se uma tal formulação não poderá por em causa o princípio da 

transparência previsto no nº 1 do artigo 240º ao se prever a intervenção de um órgão 

singular sem qualquer condicionamento expresso de forma numa área sensível como 

é a da contratação pública. Não parece, todavia, que haja aqui uma violação deste 

princípio.  

 

10.  A terceira e última questão de fundo é a seguinte: Será que a previsão do critério 

vertido na alínea h) do nº 6 do artigo 3º “(…) o histórico na construção de parceria 

com o Estado  de Cabo Verde no sentido de dotar o país com jogos sociais inovadores 

e de carácter eminentemente solidário “viola o princípio da concorrência ou o do 

interesse público?  

 

10.1. Aqui propugna-se a consideração de uma prática de colaboração com o Estado de Cabo 

Verde em matéria de jogos sociais inovadores e de caráter eminentemente solidário.  

 

10.2. Não se vê em quê é que a adoção deste critério em si pode pôr em causa a concorrência 

ou o interesse público.  

 

10.3. Aqui, todavia, o risco do subjetivismo e de se pôr em causa a transparência afigura-se 

prima facie mais reduzido. Isto, porque será normalmente objetivável e 

potencialmente objetável a alegação de que A ou B colaborou com o Estado de Cabo 

Verde em matéria de jogos sociais inovadores e de caráter eminentemente solidário.  

Conclui-se, assim que não se verifica uma violação dos princípios da concorrência, 

democracia económica, do interesse público ou da transparência.  
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III.  Decisão:  

Pelo exposto, decidem os juízes do Tribunal Constitucional em:  

a) Não tomar conhecimento do pedido de apreciação preventiva da 

constitucionalidade da norma do número 2 do artigo 2º do ato normativo que 

aprova as bases do contrato administrativo de concessão do direito de organizar e 

explorar os jogos sociais, no segmento em que se refere que o direito de organizar 

e explorar os jogos   pode ser concedido diretamente a uma pessoa coletiva de 

direito cabo-verdiano de fins não lucrativos;  

 

b) Não se pronunciar pela inconstitucionalidade das normas constantes do artigo 3º, 

números 1, 4, 5 e 6, alínea h), do ato normativo que aprova as bases do contrato 

administrativo de concessão do direito de organizar e explorar os jogos sociais.    

Cidade da Praia, 27 de janeiro de 2020 

Aristides R. Lima (Relator) 

José Pina Delgado 

João Pinto Semedo 

ESTÁ CONFORME 
Secretaria Judicial do Tribunal Constitucional, na Praia, aos 27 de janeiro de 2020. 

O Secretário,  

 

João Borges 


