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RESUMO 

O presente trabalho é desenvolvido no âmbito de um esforço coordenado entre o 

Instituto De Estudos Africano Para Desenvolvimento e Inovação, IEADI e os 

investigadores de diversas áreas do saber que com este engajam, com visando trazer 

a ribalta um material de estudo, cientificamente criterioso, com vista, sobretudo, a 

levar ao conhecimento do público africano e não só, a forma como se tem enfrentado 

a problemática da pandemia COVID19 nos solos lusófonos. Ao mesmo tempo que se 

produz um trabalho abstrato e não discriminatório, procurou-se focar-se na 

problemática como uma oportunidade futura para aqueles hoje mais vulneráveis. 

Neste sentido, abordou-se ao longo deste trabalho, matérias como Direitos, 

Liberdades e Garantias, as provisões constitucionais no que concerne a declaração de 

estado de excepção, a sua abordagem, diferenças e semelhanças, bem como as 

oportunidades de reforma do sistema hoje existente naqueles países. Tendo 

analisado difentes vertentes propostas, as conclusões decreta-se alarmantes. Porém, 

ao longo do presente se aborda visões que poderão trazer luzes no processo da 

resolução das limitações encontradas, assim como a sustentação e adequação 

material destas quanto a sua aplicabilidade nos territórios para os quais estas foram 

pensadas. 

 A abordagem não se centrou, necessariamente, em todos os países de igual modo 

e com igual intensidade dado a falta de materiais de estudo disponíveis no momento 

investigativo, bem como a contenção, por parte dos autores do trabalho, no âmbito 

interpretativo dos conteúdos disponíveis nas realidades apenas indirectamente 

abordadas mas directamente visadas pelo estudo. 

Os diplomas com base nos quais se trabalhou são sobretudo governamentais e, no 

extremo, com vista a melhor compreensão do objecto que ora se trata, se fez recurso 

aos trabalhos de referência costumeira, dado a sua elevação no campo sob escrutínio. 
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INTRODUÇÃO 

Desde novembro de 2019 até maio de 2020, período em que é elaborado o 

presente estudo, o mundo se confronta com um novo desafio. Desafio este que 

advém de um minúsculo vírus mas que, no entanto, se revelou altamente nocivo 

para os seres humanos. Tendo o seu oficial aparecimento na República Popular da 

China, este foi revelado ao mundo como sendo uma das modalidades de 

coronavírus, mas, desta vez, de acordo com os cientistas da OMS, mais forte e difícil 

de combater, quando comparado com os demais da mesma estirpe, motivo pelo qual 

foi este designado “novo coronavírus”. De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde, “Coronavírus são uma grande família de viroses capazes de causar doenças 

nos animais ou humanos. Nos humanos, entrementes, diferentes coronavírus são 

conhecidos por causar infeções de carácter respiratórias, das gripes comuns às mais 

severas doenças como as chamadas “Middle East Respiratory Syndrome (MERS)4”, 

Síndromes Respiratórios Agudos, mais conhecidos como SARS5, bem como o mais 

recentemente descoberto Coronavírus responsável pela Covid-19”. 

Embora seja um problema geral, este tem trazido à ribalta desafios de diferentes 

ordens aos diferentes continentes. Neste sentido, África, América Latina e Ásia, não 

constituem, certamente, exceções a esta nova “regra mundial”. É nesta vertente que, 

infelizmente para os diferentes países lusófonos, situados nos supramencionados 

continentes, os desafios embora iguais, têm conhecidos diferentes respostas dada as 

suas particularidades geográficas, económicas e políticas. Estes países, como os 

outros, têm reagido a este novo vírus. Considerando as vulnerabilidades 

institucionais destes países, caso dos seus, notório, mal preparados e pouco 

 
4 Síndrome Respiratório do Médio Oriente (SRMO) 
5 Severe Acute Respiratory Syndrome. 
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experimentados Serviços Nacionais de Saúde, fraca estrutura6 económica, bem como 

as suas improváveis naturais armas de carácter biológico, a saber uma possível 

natural resiliência aos vírus desta natureza, tornou-se imperativo que o presente 

estudo determine os possíveis impactos da Covid-19 nestes países. 

Não sendo, nem de longe, o único dos grandes desafios agora lançados pela 

Covid-19, pretende-se, neste estudo, deixar claros os possíveis impactos presentes e 

futuros nestes países no que se refere aos fundamentos do próprio Estado, isto é, as 

suas implicações jurídicas e, neste sentido, apontar para as oportunidades que estas 

trouxeram a estes países no sentido de, no final desta, se verifique um salto 

qualitativo no que se refere à própria compreensão dos fundamentos daqueles, bem 

como a forma como hoje é vista a relação infra e supra estrutura (juridicamente 

falando), isto é, as instituições de Estado7 e os cidadãos8, tanto numa lógica vertical9 

como, o mais importante, numa lógica horizontal10. 

Embora seja relevante para os interesses coletivos que se traga uma luz ao que 

hoje se pode considerar o “fundo do túnel” quanto as implicações jurídicas, tanto 

das ações governamentais, como as dos cidadãos, tem-se a plena noção de que, dada 

as circunstâncias, as análises realizadas nesta sede são suscetíveis de revisão e ou 

críticas futuras dada a sua natural incompletude.  

É na sequência do entendimento acima que nos propusemos analisar, recorrendo 

aos dados e análises já disponíveis, numa perspetiva jurídica, uma vez que o Direito, 

apesar de incluir na sua análise as várias perspetivas possíveis de abordagem da 

qualquer problemática enquadrável numa situação deste tipo, a saber, a perspetiva 

sociológica, filosófica e ainda epistemológica, não se reduz a qualquer uma destas 

sendo, ao invés, entendível como dimensão normativa de toda a prática11,  “Os 

 
6 Os países africanos lusófonos têm muitas doenças endêmicas como malária, paludismo, chicundina que tem provocado 

muitas mortes.   
7 Entenda-se tanto as de soberania como as criadas com vista a prosseguir os objetivos constitucionais do Estado. 
8 Entenda-se todos os residentes naqueles territórios, não descriminando entre os estrangeiros residentes e os nacionais e, 

quanto a estes últimos, tanto os que se encontram no território nacional como os que se encontram fora dele. 
9 Numa lógica de exercício de Autoridade/Poder conferida pelas Leis fundamentais destes países. 
10 Numa lógica Serviços vs Utentes e Prestadores de Serviços vs Clientes. 
11 Cfr. José Bronze, Fernandes, in “Lições de Introdução ao Direito”. Coimbra Almedina, 2ª Edição, 2006 pp.13 e ss. . 
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Impactos Da Covid19 Nos  Processos  Democráticos, Constitucionais e Legais Nos 

Países Lusófonos” e, para isso, para além de enquadrar juridicamente o Problema, 

considerar os  Impactos diretos nos Direitos, Liberdades e Garantias e suas 

consequências mediatas e imediatas, analisar o Estado de Emergência e o Princípio 

de Estado de Exceção dos Estados de Direito Democrático e suas consequências 

mediatas e imediatas para os Cidadãos, as Normas Jurídicas Temporárias e os Seus 

impactos nos direitos constitucionais, Estado de Emergência e as suas consequências 

nos sectores de Segurança do Estado e da Defesa nacional, Segurança Social e Ordem 

Interna, a Proteção de Dados Pessoais em Tempos de Excecionalidades, a 

constitucionalidade das Medidas Restritivas de Direitos Fundamentais em Tempos 

de Pandemia vs o Limite do Estritamente Necessário do Interesse Público, o Papel 

dos Sistema de Justiça na manutenção e garantia (efetiva) dos direitos das 

populações mais vulneráveis e, por último mas não menos importante, a 

Flexibilização da Execução de Penas em Tempos de Pandemia. Com base no 

supramencionado, não olharemos para o Direito como pressuposto, isto é, não como 

critério de solução (quid iuris) que exigiria a resolução de um problema jurídico-

concreto, pelo que avançaremos para o segundo grau, isto é, o confronto com a 

questão do sentido global do direito, o chamado, “quid ius” uma vez que o 

problema que se nos apresenta nesta situação pandémica em que vivemos não nos 

oferece apenas a visão imediata de ação mas igualmente refletiva sobre o 

problema.12 

 

 

 

 

 

 

 
12 Cfr. José Bronze, Fernandes, in “Lições de Introdução ao Direito”. Coimbra Almedina, 2ª Edição, 2006, pp.16  e ss. 
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ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO PROBLEMA 

Na sequência do aparecimento da COVID19 no mundo, algo parece ser menos 

controverso, o facto de que os primeiros afetados, oficialmente considerando, 

apareceram na cidade chinesa de ““Wuhan-武汉13”, uma altamente populosa cidade 

próxima da costa leste chinesa e daí, dado ao grande fluxo de movimentação de 

pessoas e bens que aí se verifica, este atingiu hoje, os quatro cantos da terra, tendo 

um impacto nunca antes visto em tempos de paz ou de guerra, desde a II Grande 

Guerra (1939-1945), isto é, há quase um século14. 

Na sequência de diversas casualidades, entenda-se, dos óbitos registados naquela 

cidade e mais tarde um pouco por todo o território chinês, decretou o Governo de 

Pequim, o encerramento de toda a região de Wuhan e, mais tarde, outras regiões do 

país, colocando o povo chinês numa situação de quarentena ou de confinamento 

forçado, por motivos de saúde pública, por recomendações das autoridades 

sanitárias competentes, nacionais e internacionais. Entende-se, porém, que uma 

situação de confinamento obrigatório ou de quarentena por motivos de saúde 

pública e sanitária, não é de todo estranha no mundo. Porém, a singularidade e a 

severidade, o alcance global que destas medidas e, em particular, o facto de serem 

acompanhadas de medidas sanitárias, económicas, financeiras, políticas e jurídicas 

sem precedentes, leva-nos, obrigatoriamente, a questionar a sua legitimidade 

normativa.  

Sendo que, neste caso, as medidas acima mencionadas começaram, muitas delas, 

por ser impostas na República Popular da China, é importante analisar a seguinte 

questão: Que tipo de Estado é a República Popular da China? Em que valores e 

modelo social se assenta o Estado Chinês?  Com vista a darmos esta resposta de 

 
13 Preferência na permanência dos caracteres da língua chinesa no corpo do trabalho constitui uma opção dos autores. 
14 As mais conhecidas e Recentes foram: Peste Negra (1333-1351) causando morte à mais de 50 milhoes de pessoas na Europa e 

Asia; Cólera (1617-1824) causando morte à mais de centenas de milhares de pessoas, Tuberculose (1850-1950) causando a marte 

à 1 Bilhão de pessoas (estimativas); a Variola (1896-1980) causando mais de 300 milhões de mortes e a Gripe Espanhola (1918-

1919) responsável por mais de 20 milhões de mortes, pasando por doenças como Tifo na Europa Oriental e Rússia (1918-1922),  

causando mais de 3 milhões de mortos, Febre Amarela  causando mais de 30 mortos na Etiópia entre 1960 e 1962; Sarampo 

causador de mais de 6 milhões de mortos por ano – Até 1963; Malária, causadora e mais de 3 milhões de mortos por ano – 

Desde 1980; HIV causador de mais de 22 milhões de mortos – Desde 1981. 



 

  ESTUDO SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 NOS PAÍSES LUSÓFONOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

“Estado de necessidade constitucional nos países lusófonos em momentos de crise  Da covid-19” 

 

 

 

forma breve e satisfatória, temos que a Lei Fundamental Chinesa, isto é, a 

Constituição da República Popular da China, de 4 de Dezembro de 1982, (CRPCh) 

estabelece, nos seus artigos 1º e 2º, que a República Popular da China é um Estado 

socialista15 subordinado à ditadura democrático-popular da classe operária e assente 

na aliança dos operários e camponeses, sendo este o sistema socialista o sistema 

básico da República Popular da china, sendo, por isso, proibida a sabotagem do 

sistema socialista por qualquer organização ou indivíduo. Ainda na sequência da 

afirmação destes valores, a CRPCh estabelece que todo o poder pertence ao povo e 

sendo exercido pelo Congresso Nacional Popular e os congressos populares locais 

dos vários níveis, concluindo, no seu artigo 3º que, no âmbito do seu exercício, estes 

estão subordinados as “órgãos do Estado da República Popular da China...”que 

aplicam “...o princípio do centralismo democrático”. Ora, familiarizando expressões 

acima expostas, dir-se-ia que o Estado Chinês é um Estado constitucionalmente 

baseado no modelo social Comunista16, isto é, onde o objetivo principal é a busca da 

igualdade entre os membros da sociedade, sendo o seu modelo económico 

puramente socialista. Assim, o governo, que estaria formado pela classe 

trabalhadora, seria o proprietário principal e teria o poder decisório em todos os 

assuntos (art.º 3º da CRPCh17-18).  

Pelo exposto e porque este não constitui o objeto da presente reflexão, diremos 

apenas que, quando menos e salvo devidas exceções19, nenhum dos Estados 

Lusófonos tem como o seu modelo social o comunismo e como modelo económico o 

puro socialismo, pelo que os desafios lançados à este Estado (Estado Chinês), que de 

 
15 Um sistema econômico e ideológico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade, sendo os seus 

primeiros pensadores muito distantes na história. Em 1516, quando Thomas More escreve em seu livro "Utopia", sobre uma 

sociedade baseada na propriedade comum. Em Linha: <<https://www.diferenca.com/socialismo-e-comunismo/>>. Cfr. 

Igualmente o art.6 e 7 da CRPCh. 
16 Foi teorizado em meados do século XIX, por Karl Marx e Friedrich Engels, como a alternativa ao capitalismo. 
17Constituição da República Popular da China de 1982, com as suas sucessivas alterações. Em Linha: 

<https://bo.io.gov.mo/bo/i/1999/constituicao/index.asp>. Cfr. Arts.8º a 12º da CRPCh. 
18 Cfr. Igualmente: Projecto da Revisão da Constituição da República Popular da China (Ano 1988), Projecto da Revisão da 

Constituição da República Popular da China (Ano 1993) e o Projecto da Revisão da Constituição da República Popular da 

China (Ano 1999). 
19 Para todos os efeitos entendemos que, para além da República Popular da China, teríamos, nesta lista, os conhecidos casos da 

Bolivarian Republic of Venezuela ou República Bolivariana de Venezuela e República Popular Democrática da Coreia de Norte.  

https://www.diferenca.com/socialismo-e-comunismo/
https://bo.io.gov.mo/bo/i/1999/constituicao/index.asp
https://bo.io.gov.mo/bo/i/1999/constituicao/index.asp#1988
https://bo.io.gov.mo/bo/i/1999/constituicao/index.asp#1993
https://bo.io.gov.mo/bo/i/1999/constituicao/index.asp#1993
https://bo.io.gov.mo/bo/i/1999/constituicao/index.asp#1999
https://bo.io.gov.mo/bo/i/1999/constituicao/index.asp#1999
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ponto de vista da ordem jurídica, que a seguir faremos menção, diferem 

grandemente dos e que, em termos puramente jurídico, estes teriam que ser 

abordados de forma completamente diversa das dos chamados Estados “de Direito 

Material” que, do nosso ponto de vista, devem e têm que ser submetidos, em tempos 

como estes, a prova de fogo no que concerne a respetiva legitimidade e 

fundamentos.20 

É nesta sequência que interessa enfatizar a ideia simples e objetiva mas que, em 

grande medida, tende a passar despercebida, segundo a qual, diversamente 

daqueles que não o são, um Estado de Direito é aquele cuja institucionalização 

pressupõe, como fator decisivo, uma compreensão da normatividade jurídica e se 

caracteriza por uma matriz ética cujo epicentro é a “pessoa humana”, sendo este 

visto como a pedra angular de todo o resto. Pois hoje o Direito não compreende nem 

uma “ponderação das autonomias (como no direito romano), nem uma precipitação 

de uma ordem transcendente (como no direito medieval), nem o quadro de 

realização das liberdades (como na fase moderno-iluminista), mas, segundo alguns e 

em consonância com homo functionalis em que radica, um projeto de organização 

eficiente da sociedade, com a sua atenção voltada para o homem como o seu autor e 

sujeito principal21. Assim, em qualquer ordem jurídica, temos que as relações entre 

os indivíduos e a comunidade, leia-se sociedade, são geridas de forma triangular, 

isto é, estas relações, pela forma como são levadas a cabo e como são desenvolvidas 

se assemelham a um “triângulo”, (embora as influência das suas linhas variam 

consoante o modelo de Estado e forma de Governo que a sociedade assume para si), 

a saber, poderemos verificar facilmente uma relação de plena igualdade (embora em 

muitos casos fictícia) entre os particulares22, não sendo a sociedade o sujeito da 

 
20 Para melhor entendimento sobre esta matéria, Cfr. Bacelar Gouveia, Jorge, Direito Constitucional de Timor-Leste. IdiLP-

Instituto do Direito da Língua Portuguesa, Maio, 2012. Pp.264 e ss. Cfr. Bacelar Gouveia, Jorge, Direito Constitucional de 

Muçambique. IdiLP-Instituto do Direito da Língua Portuguesa, Lisboa/Maputo, Outubro, 2015. Pp.243 e ss. E ainda Bacelar 

Gouveia, Jorge, Direito Constitucional de Angola. IdiLP-Instituto do Direito da Língua Portuguesa, Lisboa/Luanda, Marco, 

2014. Pp.211 e ss. 
21 Cfr. José Bronze, Fernandes, in “Lições de Introdução ao Direito”. Coimbra Almedina, 2ª Edição, 2006, pp.21ss.  
22 Conhecida como sendo a Linha de Base da Ordem Jurídica, (esta é conhecida como sendo a linha de base da ordem jurídica, 

aqui reina a paridade, não tendo, por isso, nada que estabeleça nesta relação uma prioridade subordinadora entre as partes, 
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relação, avultando aqui dois valores, por um lado, a liberdade individual23 e, por 

outro, a igualdade24 e tendo esta, predominantemente, a ver com um certo tipo de 

justiça, isto é, justiça de “troca” ou “comutativa” ou ainda “diortótica”25. É de 

enorme importância se o entendermos como o campo do Direito Privado e, por 

consequência, todo o arsenal normativo que com ele está relacionado26. Não sendo, 

porém apenas frutos de si mesmos, somos igualmente fruto da própria comunidade. 

Assim, a segunda linha verte a interação comunitária, isto é, a relação entre o 

indivíduo e a sociedade tomada no seu todo, estamos a falar pois da emergência da 

sociedade como sujeito das relações nela desenvolvidas, impondo-se esta de forma 

imperativa os seus valores cuja violação traz consigo sempre uma punição (v.g. 

valores jurídicos fundamentais de carácter constitucional, penal, fiscal e mesmo 

militar), surgindo esta última aqui em primeiro plano, embora o indivíduo também 

aqui dirija àquela exigências que derivam da afirmação da sua autonomia, isto é, a 

exigência do cumprimento dos seus direitos fundamentais que mais não são que 

uma manifestação desta autonomia.  

Ora, segundo José Bronze, esta linha visa sobretudo regulamentar, por um lado, 

as exigências que a sociedade nos dirige enquanto indivíduos e, por outro lado, 

institucionalizar, legitimar e limitar os poderes daquela27. Deste modo, é nesta linha 

que os indivíduos encontram a sua legitimidade perante as autoridades quando 

estes têm interesse em reivindicar, perante o poder.  

 
definindo esta linha as nossas autonomias, delimitando-as, e permitindo a realização dos interesses privados do indivíduo e 

tutelando-os. Neste sentido, a função do direito aqui é o de garantir a atuação das autonomias reciprocamente delimitadas, 

onde cada um dá a si próprio as normas que limitem os seus comportamentos. Cfr. Joso Bronze, Fernandes, in “Lições de 

Introdução ao Direito”. Coimbra Almedina, 2ª Edição, 2006, pp. 42 e ss. 
23 Que embora relativa, é centrada em cada um. Cfr. José Bronze, Fernandes, in “Lições de Introdução ao Direito”. Coimbra 

Almedina, 2ª Edição, 2006, pp.42. 
24 Pois, de acordo com o Pinto Broze, desde que se verifique todos os pressupostos, todos podem realizar os seus interesses. Cfr. 

José Bronze, Fernandes, in “Lições de Introdução ao Direito”. Coimbra Almedina, 2ª Edição, 2006, pp.43. 
25 Esta justiça, porém, deverá sempre entendida na perspectiva de Castanheira Neves, segundo o qual esta se traduz no “´[...] 

que devemos aos outros e os outros nos devem a nós para podermos ser, cada um de nós e todos, verdadeiramente pessoas” 

pelo que, ainda de acordo com aquele autor “[...] não é...mais do que a chamada de todos” a expressão normativa do 

“axiológico-intencional comum comunitário”. Cfr. José Bronze, Fernandes, in “Lições de Introdução ao Direito”. Coimbra 

Almedina, 2ª Edição, 2006, pp.43. 
26 A título de nota, todo o direito civil está presente nesta linha, assim como direito comercial e todos os outros considerados 

privados. 
27 Cfr. José Bronze, Fernandes, in “Lições de Introdução ao Direito”. Coimbra Almedina, 2ª Edição, 2006, pp. 48-49. 
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Dito de outro modo, é nesta linha que os direitos fundamentais conhecem a sua 

legitimação e, consequentemente, são assegurados. Para aprofundar mais sobre esta 

linha, pois ela é importantíssima na abordagem que aqui fazemos em relação ao 

enquadramento jurídico das implicações deste novo Covid-19 nos Estados de Direito 

Democrático e, em particular, nos países lusófonos, basta assegurarmos que é nesta 

onde se estabelecem limites à sociedade (entenda-se, todas as organizações sociais 

com poderes para emitirem comandos que individualmente afetem os cidadãos) 

para que, no uso das suas competências constitucionalmente acometidas (exigências 

de prestações por parte dos indivíduos a favor e em defesa da comunidade como 

impostos, serviços militares, bem como restrições de direito fundamentais como 

liberdade de circulação), estas não ajam de forma arbitrária. Esta vertente, portanto, 

tem uma função de tutela e de garantia, estando aqui, portanto, a justiça geral28 e a 

justiça protetiva29. Na sequência, e para que se conclua esta referência à ondem 

jurídica, temos, como seria de esperar, uma terceira linha. Esta é, portanto, que vem, 

no dizer de José Bronze, completar esta tão importante estrutura basilar dos Estados 

a que aqui fazemos menção. Nesta linha, diz José Bronze, a sociedade é considerada 

como uma entidade atuante, dinâmica, que tem um programa estratégico que quer 

atuar para atingir os objetivos que se propõe, sendo estes favoráveis aos indivíduos, 

a título pessoal, ou, ao invés, a sociedade considerada como tal. E esta 

particularidade dos Estados daquela natureza, que aqui abordamos, é realmente de 

extrema importância para a análise aqui proposta, pois, é nesta linha que se veem 

justificadas todas e quaisquer prestações de assistência social a favor dos mais 

desfavorecidos na comunidade, bem como a contribuição para que aquelas sejam 

realidade e é por isso que, ainda segundo o autor, o direito aparece aqui como um 

 
28Que se deixa caracterizar como aquilo que em nome de todos se pode exigir a cada um, ou como aquilo que cada um pode 

exigir ao todo. Cfr. José Bronze, Fernandes, in “Lições de Introdução ao Direito”. Coimbra Almedina, 2ª Edição, 2006, pp.50.  
29Uma vez que o direito é aqui chamado a institucionalizar formalmente, a limitar e a controlar o poder e, consequentemente, a 

garantir a situação dos particulares que com ele se confronta. Cfr. José Bronze, Fernandes, in “Lições de Introdução ao Direito”. 

Coimbra Almedina, 2ª Edição, 2006, pp.51. 
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estatuto de atuação, ao mesmo tempo como limitação30, atuando a sociedade como 

aprovadora e executante de um programa social nos termos em que o próprio direito 

o permita. Nesta portanto, estão incluídas toda a guarnição do Direito Público, 

mormente o direito constitucional, direito administrativo, o direito da previdência 

social, o direito público da economia, o direito do ambiente, sendo os seus valores 

essencialmente os da solidariedade e o da liberdade pessoal comunitariamente 

radicada. Como é bom de ver, é precisamente nesta linha que reside um dos maiores 

desafios que a pandemia Covid-19 se nos apresenta, a saber, a responsabilidade 

social (solidariedade comunitária) manifestada em direção aos que, em tempos de 

crise, constituem a camada mais vulnerável que, já agora, nos países dos PALOP, são 

a maior franja da população (para não avançar mesmo os números cuja importância 

estaria por volta dos 90% de toda a população31, dada as altas taxas de desemprego 

e trabalho informal neles presentes). Embora a igualdade, segundo ainda José 

Bronze, não apareça neste vetor como sendo critério, mas tão-somente objetivo, isto 

é, como o ponto de chegada e não já o de partida. Podemos ver neste último campo a 

tentativa da comunidade em promover a igualdade naquilo a que logrou designar 

caminhos da desigualdade, este último tão presente em tempos de crise como esta a 

que agora se nos apresenta pela pandemia Covid-19. É assim que, deste ponto de 

vista, e segundo ainda aquele professor, a justiça aqui presente, e muito importante 

nestes tempos de crise, é a chamada justiça distributiva e corretiva conhecida por 

impor uma atuação de recolha e redistribuição de meios. 

Aqui chegados, temos a apresentar os desafios acima expostos, entenda-se, a 

capacidades dos Estados afetados por esta nova pandemia de Covid-19, mais 

concretamente os Estados lusófonos que aqui serão o nosso foco, se revelarem e 

 
30 É neste sentido que segundo o autor, quando se elabora um regulamento prossegue-se sempre duas finalidades. Por um lado, 

a de racionalizar a ação e limitar a própria ação. Cfr. José Bronze, Fernandes, in “Lições de Introdução ao Direito”. Coimbra 

Almedina, 2ª Edição, 2006, pp51. 
31 Estes números são apenas compreensíveis quando levamos em conta, para efeito desta contagem, que os respectivos Estados 

são, efetivamente, os maiores empregadores. Sendo assim, sendo que a pandemia COVID19 tem afetado de forma inacreditável 

o desempenho económico global, esta também se fará sentir a nível destes Estados que se encontram em vias de 

desenvolvimento e, portanto, altamente dependentes dos programas de ajudas externas, quer a nível bilateral quer ao nível 

multilateral 
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comportarem como verdadeiros Estados de direito material. Porém, ao fazê-lo, o 

raciocínio terá obrigatoriamente que passar pela análise das medidas que estes têm 

privilegiado na sua abordagem aos problemas sociais, económico-financeiros, e 

outros importantes sectores, como política de segurança e defesa, políticas públicas e 

assistência social, e, já relembrando o que acima ficou exposto, determinar que linha 

ou linhas têm estes privilegiado em relação a outras e qual o impacto têm estas 

decisões junto aos seus destinatários, isto é, a comunidade em geral e os indivíduos 

na sua esfera jurídica em particular e, assim, tentar descobrir, em que medida podem 

estes Estados aproveitar esta tão “estranha” oportunidade que lhes têm sido dado, 

entendamos-lhe assim, para que, precisando aprimorar, repensar as instituições do 

Estado e, se for o caso, repensar o próprio modelo de Estado-social destes. No 

entanto, trataremos do problema, sem deixar de considerar que, atualmente é 

indiscutível a ideia, já de si bastante harmonizada entre nós, de que um dos maiores 

dogmas do Estado de direito repousa na supremacia da lei. No fundo, a ideia de que 

todas as fontes normativas têm como limite de validade a adequação à lei, que, por 

sua vez, se traduz na expressão máxima da vontade de um Estado soberano. 

 

TEMPO DE EXCEPÇÃO 

No atual contexto da crise sanitária provocada pela COVID-19 – foram vários os 

Estados que tiveram de fazer recurso às “políticas de estados de exceção”, que nada 

mais são do que as situações que ocorrem quando a legalidade ordinária torna-se 

insuficiente para lidar e/ou combater situações ou fenómenos de grande gravidade e 

complexidade que afetam a manutenção e o regular funcionamento do próprio 

Estado. Na maioria das vezes essas situações de grande gravidade podem colocar 

em causa a preservação da ordem democrática, sanitária, ambiental ou, noutros 

casos, a preservação da própria integridade da vida dos cidadãos. Assim, a 

insuficiência da legalidade comum é substituída por uma legalidade de crise, uma 

ação que, na maioria das vezes, obriga a que se imponha aos cidadãos um conjunto 
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de medidas que podem “restringir e/ou suspender” direitos, liberdades e garantias 

constitucionalmente consagradas. 

É preciso entender, por isso, que o estado de necessidade constitucional, na 

história constitucional, remonta (quanto menos) ao seculo XIX, sendo que para 

muitos, a sua primeira legitimação e legalização surge por via da Martial Law, (Lei 

Marcial), riot act no século XVIII em 1714, na Inglaterra, onde constatamos o 

primeiro modelo jurídico de regulamentação dos motins ou perturbações da ordem 

pública (riot act), e qualifica como crime a participação em tumulto desobediência às 

ordens das autoridades. Podemos, portanto, afirmar que o Estado de necessidade 

Constitucional não surgiu com o constitucionalismo e nem é exclusivo do Direito 

Constitucional. Posteriormente, surge a Loi Martiale  em 21 de outubro de 1789, da 

Assembleia Nacional Francesa e passa a ser uma Lei de autorização das Forças 

Armadas, no interior do país, a fim de reprimir tumultos geradores de instabilidade. 

Mas foi no Decreto de 10 de julho de 1791 da Revolução Francesa, onde se 

distinguiu, claramente entre Estado de Paz, Estado de Sítio e Estado de Guerra, e os 

seus contornos. Naquele diploma, entendeu-se que o “Estado de Paz” pressupõe a 

separação completa entre autoridades civis e militares, onde cada um tenha sua 

competência previamente definida, “Estado de Guerra” sendo aquele que implica a 

subordinação das autoridades civis as autoridades militares, sempre que for 

decretada pelo Parlamento, sob proposta do órgão que tivesse a competência, e, 

finalmente, “Estado de Sítio” como aquele que implica a transferência das 

competências civis para as autoridades militares (incluímos aqui os polícias) que 

agiriam na sequência dos comandos das autoridades civis. Pode-se dizer, porém, que 

o estado de sítio político começou a ganhar contornos com o seu aparecimento, pela 

primeira vez, expressis verbis, na Carta Constitucional Francesa, de 1814 e a 

distinção entre o estado de sítio civil/político e estado de sítio militar apenas a partir 
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de 1819, sendo este o começo da incorporação do direito do estado de 

necessidade/Constitucional nas Constituições Liberais.32 

A doutrina do estado de direito de necessidade, obriga a que a 

constitucionalização das normas do direito de necessidade, deve ter em conta os 

seguintes padrões ou teorias nomeadamente: poderes implícitos que apontam à 

referência constitucional as situações de estado de necessidade, indicando os órgãos 

de Soberania competentes para adotar as medidas necessárias e apropriadas para 

restabelecer a normalidade constitucional33,Cláusulas dos plenos poderes que 

assentam na habilitação do Chefe de Estado, com o exercício de competências 

acrescidas à resolução das situações de crise; concentra os poderes no órgão 

executivo, bem como o Bill de Indemnidade que fixa as prerrogativas a favor do 

executivo, com posterior Bill de Indemnidade, serve para apagar a responsabilidade 

penal e civil dos membros do Executivo e seus subordinados, quando, em caso de 

emergência, a Constituição e a Lei o permite.  

Como é bom de ver, não é possível ao direito constitucional constitucionalizar de 

forma global e pormenorizada, estados imprevistos e imprevisíveis cuja disciplina 

depende das situações históricas e concretas, sendo que este direito ou regime só é 

compatível no estado democrático e de direito, constitucionalmente conformado, 

onde se fixam os pressupostos, as competências, os instrumentos, os 

procedimentos/formas e as consequências jurídicas da constituição dos estados de 

necessidade constitucional.  

 

 

 

 

DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ESTADO DE EMERGÊNCIA 

 
32 Sapuile, Carlos – Sinopse do direito de necessidade Estadual ou Constitucional, artigo de opinião, 22.04.2020 
33 Por exemplo: típico é a Constituição dos EUA, a maioria dos poderes baseia-se em “implied and inherent powers. Sapuile, 

Carlos – Sinopse do direito de necessidade Estadual ou Constitucional, artigo de opinião, [22.04.2020]. 
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 Os Direitos Fundamentais são, por regra, definidos como um conjunto de 

posições34 jurídicas decorrentes de uma norma de direitos fundamentais. Posições 

jurídicas estas que conferem aos seus destinatários o direito, o não direito, o dever, o 

privilégio, o poder, a impotência, a imunidade e a sujeição. Baseado neste 

entendimento, as posições jurídicas decorrentes dos direitos fundamentais de que 

gozam os cidadãos podem ser classificadas em dois grupos, a saber: direito-

pretensão35 a algo e, correlativamente a esse direito, o Estado terá de realizar uma 

prestação a seu favor (correspondem à pretensão do cumprimento de um dever); em 

segundo lugar, posição jurídica de liberdade36 ou privilégio (correspondem a 

negação de um dever, que por sua vez tem como correlativo o direito de não ser 

obrigado a realizar qualquer conduta), quando de forma livre e discricionária, os 

cidadãos podem ou não exercer os seus direitos fundamentais, isto é, através das 

normas legais permissivas que autorizam esse mesmo exercício. 

No atual cenário de crise e excecionalidades que vivemos no contexto de 

pandemia causada pela Covid-19, a análise dos impactos e efeitos que se fazem 

sentir na comunidade jurídica, conhecer e o modo como os Direitos Fundamentais 

têm sido respeitados/desrespeitados,a sua função e limites, bem como sua 

aplicabilidade, se mostra muito importante. 

Sem dúvidas, um dos efeitos da crise causada pela pandemia da Covid-19 foi o de 

obrigar os Governos do espaço lusófono, a estabelecerem um conjunto de restrições 

a alguns direitos fundamentais, a saber, o direito à liberdade (de ir e vir), sendo este 

uma verdadeira posição jurídica decorrente de uma norma de direitos fundamentais 

plasmada em diversas Constituições da República da lusofonia.  

Quando olhamos para as Constituições dos Estados lusófunos,é imperativo que se 

diga que estas não se limitaram a consagrar a democraticidade do Estado mas,e 

sobretudo, os subordinaram ao direito, isto é, consagraram a obrigatoriedade do 

 
34 Cfr. Wesley Hohfeld, in “Os Conceitos Jurídicos Fundamentais aplicados na Argumentação Judicial”, Lisboa, 2008 (tradução 

de Margarida Lima Rego), pag.28. 
35 Cfr. Wesley hohfeld, Os conceitos, pag 31-33. 
36 Ibidem. 
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respeito das normas jurídicas internas e, no limite, as normas internacionais, todas as 

ações das instituições pública e privada37. Estamos sim perante Estados do Direito 

Democrático. É nesta vertente que, diferentemente daqueles Estados baseados em 

princípios e valores que não sejam democrático de direito, os Estados lusófunos 

ainda estão sob o escrutínio da lei (tanto nacionais como internacionais) mesmo 

quando o designado estado de exceção seja declarado. Explicitamente falando, ainda 

que sob estado de exceção, tanto de “emergência”, como de “sítio”38, os cidadãos 

(tanto nacionais como estrangeiros), nestes territórios gozarão, sempre, de um 

núcleo fundamental e inalienável de direitos e, como já anteriormente mencionamos, 

sempre de harmonia com os ditames do direito internacional.  

Com a declaração do estado de emergência e com o fundamento na adoção de 

diversas medidas necessárias para proteção da saúde pública, o direito à liberdade 

que a todos é reconhecido foi fortemente restringido, isto tendo em consideração a 

forma como se dá o contágio e propagação do Covid-19. Portanto, basta percorrer as 

diversas legislações implementadas para verificar o quanto foram restringidas as 

liberdades individuais a que cada um de nós é reconhecida39. Desde logo, as 

medidas adotadas pelas declarações de estado de emergência, centraram-se, 

sobretudo, no chamado confinamento ou isolamento social40. 

Por ser importante esclarecer, os DF foram concebidos como um verdadeiro 

sistema de garantia efetiva de direitos que é, acima de tudo, uma forma cómoda de 

 
37Neste sentido,Cfr.Artigos 1º,2ª, 12º e 13ª da Constituição de Cabo Verde, artigos 1º, 2ª, 12º e 13º da Constituição de São Tomé e 

Príncipe, artigos 1º,2ª, 12º e 13ª da Constituição da República de Angola, artigos 1º,2ª,3º, 7º e 8º da Constituição Portuguesa, 

artigos 1º, 4º, 5º, 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 1º e 3º da Constituição da Guené Bissau, artigos 1º 

e 8º da Constituição da Guiné Equatorial, artigos 1º, 2º, 6º,8º e 9º da Constituição da República de Timor Leste, bem como 

artigos 1º, 2º, 3º, 17º, 18º e 19º  da Constituição da República de Moçambique. 
38 Cfr. a este respeito os artigos 27º e ss, bem como 134º da Constituição de Cabo Verde, artigos 15º e ss, bem como 80º da 

Constituição de São Tomé e Príncipe, artigos 22º e ss, bem como 119º da Constituição da República de Angola, artigos 12º e ss, 

bem como 134º  da Constituição Portuguesa, artigos, artigos 24º e ss,bem como 68º da Constituição da Guené Bissau, artigos 13º 

e ss, bem como 44º da Constituição da Guiné Equatorial, artigos 16º e ss, bem como 85º da Constituição da República de Timor 

Leste, bem como artigos 35º e ss, bem como 160º  da Constituição da República de Moçambique. 
39 Cfr.  A titulo de exemplo : Decreto Presidencial n.º3/2020, que declarou o estado de emergência em saúde pública, no dia 19 

de Março de 2020 , na República Democrática de São Tomé e Princípe.É importante também notar que: O primeiro direito a ser 

respeitado e salvaguardado é o direito à vida. No caso de uma pandemia devem ser adoptadas todas as medidas necessárias 

para proteger o bem vida. 
40 Medidas de aconselhamento emitidas pelas entidades sanitárias para se ficar em casa e se auto-isolar com objetivo de evitar 

possíveis contágio e sua propagação.  

Cfr Recomendações da OMS: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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designar uma realidade particularmente complexa e heterogénea: a organização dos 

direitos desenhada numa Constituição em concreto41 como até mesmo defende José 

de Melo Alexandrino segundo o qual “(...) para a organização dos direitos, concorre 

um conjunto de elementos, também eles em geral particularmente complexos e de 

algum modo ligados ao contexto social”.42 Por conseguinte, conclui-se que, para 

estruturar-se e/ou definir-se o conjunto de elementos que deverão conter o leque de 

direitos que se quer proteger, terá, necessariamente, de ser levada em consideração 

os princípios estruturantes de uma Constituição.  

A existência dos elementos estruturantes traduz-se em garantias de direitos 

constitucionais que vão balizar toda a atuação do próprio Estado na preservação, 

manutenção, e promoção dos DF, numa determinada sociedade em que se 

conservem os valores de um Estado de Direito. Nestes termos, a existência de um 

Estado de Direito, com a sua consagração constitucional, significa uma verdadeira 

submissão do próprio Estado às normas constitucionais que resguardam a dignidade 

da pessoa humana e garantem também os DF43, sendo por isso essencial que haja 

instituições comprometidas (de facto) com a proteção destes44. 

É assim que também aqui, julgamos importante deixar bem claro que numa 

situação de exceção, para além de sublinhar a importância dos DF, os impactos 

diretos aos DF devem ser meticulosamente calculados, comecemos por este último.  

 

i. O Impacto direto nos direitos, liberdades e garantias e suas consequências 

mediatas e imediatas  

Como já se fez menção, o estado de necessidade é, desde logo, um instituto 

jurídico constitucionalizado. Ou seja, são as próprias Constituições lusófonas que o 

 
41 Alexandrino, José de Melo. Direitos Fundamentais: Introdução Geral, Ano 2007, pag. 63. 
42 Alexadrino, José de Melo. Direitos Fundamentais: Introdução Geral, Ano 2007, pag 63.  
43 Lima, Antonio Edilberto Oliveira: A Tutela Judicial dos Direitos Sociais: desafios e parâmetros na efectivação dos direitos 

sociais, pag.37. 
44 Novais, Jorge Reis. Direitos Fundamentais e Justiça Constitucional em Estado de Direito Democrático, pag.17. 
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consagra e estabelece o seu regime de declaração45. A sua regulamentação jurídica é, 

em si mesma, um limite às circunstâncias, forma e âmbito da sua declaração pelo 

poder político. Nesta ordem de ideias, precisamos compreender que no estado de 

necessidade constitucional os direitos, liberdades e garantias fundamentais podem 

ser limitados e até suspensos e é neste sentido que a doutrina do direito 

constitucional in concreto classifica os tipos estado de necessidade, a saber: estado de 

emergência, quando se pressupõem a possibilidade de restrições mais intensas aos 

direitos fundamentais do que aquelas que normalmente são aceites. É declarado 

para limitar direitos, liberdades e garantias perante uma situação de crise, que sendo 

já uma ameaça pode até não constituir ainda perigo iminente de modo a permitir às 

autoridades a agirem com vista a proteger a coletividade como um todo; estado de 

calamidade, sendo uma situação anormal em que a capacidade de ação do poder 

público fica seriamente comprometida. Esta situação é fruto de um desastres 

naturais ou por outros motivos; o estado de sítio que é declarado nos casos em que 

se verifiquem ou estejam iminentes atos de invasão por forças estrangeiras ou 

tumultos, pondo em causa a soberania, a independência, a integridade territorial ou 

a ordem constitucional e não possam ser afastados pelos meios normais ao alcance 

do Estado e, finalmente, estado de guerra que se caracteriza pelo emprego de meios 

militares dentro dos pressupostos próprios da atividade de defesa nacional. 

Como referido, para que o estado de emergência possa ser declarado, é necessário 

que estejamos perante uma situação de ameaça que ponha em perigo toda a 

sociedade. A Organização Mundial da Saúde (OMS), a 30 de Janeiro do presente ano, 

declarou como pandemia mundial a SARS-COV-2 (Síndrome Respiratória Aguda 

 
45 Podemos tomar como exemplo a Constituição da República Democrática de São Tomé e Princípe, nos termos do artigo. 29.º 

números 1 e 2, onde se diz expressamente: “ O exercício  do direitos fundamentais só pode ser restringido nos casos previstos 

na Constituição e (…….), “ Nenhuma restrição ou suspensão de direito pode ser estabelecida para além do estritamente 

necessário”. Cfr. Igualmente: Feijó, Carlos – Estado de necessidade constitucional: O Estado de emergência em Angola, artigo 

de opinião publicado em Jornal de Angola, 26 de Março 2020, disponível em: 

http://jornaldeangola.sapo.ao/opiniao/artigos/estado-de-necessidade-constitucional-o-estado-de-emergencia-em-angola.  

 

http://jornaldeangola.sapo.ao/opiniao/artigos/estado-de-necessidade-constitucional-o-estado-de-emergencia-em-angola
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Grave-Corona Vírus 2) e Covid-19 à doença provocada por este vírus que pode 

desencadear uma infeção respiratória grave, como a pneumonia.  

Embora a doença tenha começado na China, hoje o epicentro (maior número de 

casos ativos e de mortes) encontra-se nos EUA46. Depois de se ter declarado o 

Covid-19 como pandemia, os EUA declararam estado de emergência nacional e 

fecharam as fronteiras para voos provenientes da Europa (na altura o epicentro da 

crise). No geral mais cedo ou mais tarde todos os países adotaram as mesmas 

medidas sanitárias que parecem ter funcionado na China. Medidas como a 

massificação dos testes, rastreio dos contactos dos casos positivos, massificação das 

informações sobre medidas de prevenção, quarentenas e a obrigatoriedade de 

isolamento social. Neste contexto, os países lusófonos não se deixaram ficar, 

seguindo o padrão internacional, restringindo os DF, entendidos como acima 

mencionados. Estas restrições, porém, levantarão imensas preocupações dado que a 

capacidade dos Estados na sua implementação vária, sendo menos efetivas nos 

países onde a taxa da pobreza tende a ser maior (como é, coincidentemente, o caso 

grosso dos países lusófonos). De acordo com o Relatório de Desenvolvimento 

Humanos das Nações Unidas de 201947, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guine 

Equatorial e Angola são países de desenvolvimento médio. A Guiné-Bissau e 

Moçambique são países de rendimento baixo. Segundo o estudo, o Brasil é o sétimo 

país mais desigual do mundo, ficando atrás apenas de nações do continente 

africano.48  

 

ii. Importância Dos Direitos Fundamentais Em Tempos De Exceção 

Não podem restar dúvidas de que, alicerçadas as medidas que têm vindo a ser 

tomadas com o objetivo de combater a pandemia, é preciso também que estejam 

atreladas a uma política de respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. Pois, é 

 
46 Fonte: Canal televisivo Euronews noticias publicadas no dia 19 de Maio de 2020 
47https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_da_%C3%81frica_por_%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano 
48 https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/12/09/brasil-e-o-7-mais-desigual-do-mundo-melhor-apenas-

do-que-africanos.htm 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_da_%C3%81frica_por_%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/12/09/brasil-e-o-7-mais-desigual-do-mundo-melhor-apenas-do-que-africanos.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/12/09/brasil-e-o-7-mais-desigual-do-mundo-melhor-apenas-do-que-africanos.htm
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facto que o fenómeno “Estado de Emergência”, pode levar a que os legisladores e, 

consequentemente, os executores das medidas excecionais, a não observar os 

princípios gerais constitucionais de um Estado de Direito, no qual se preconiza a 

ideia central da supremacia da lei, uma vez que todas as demais fontes normativas 

têm como limite de validade a sujeição àquela.  

É certo que vivemos em tempos de excecionalidades, porém, ao serem adotadas 

medidas excecionais restritivas dos DLG´s, deve ser assegurado que a 

implementação dessas medidas seja conduzida de acordo com os princípios 

fundamentais de um Estado de Direito. Pois a atuação dos poderes instituídos deve, 

em regra, ser balizado pelo princípio da legalidade e sujeitos, indiscriminadamente, 

à fiscalização de entidades administrativas independentes, sujeitas ao controlo 

judicial e cumprindo sempre os ditames estabelecidos no princípio da 

proporcionalidade. Tem-se defendido, inclusive, que o princípio de 

proporcionalidade é um critério verdadeiramente inafastável em matéria de 

restrições aos direitos económicos, sociais e culturais49, na afetação, por ofensa aos 

princípios da razoabilidade e da proibição do défice, do próprio conteúdo principal 

dos fundamentais sociais50. 

Por conseguinte, é mister ressaltar, que o princípio da proporcionalidade deve ser 

sempre valorado e observado, especialmente nas situações em que se tenha de 

comprimir ou ponderar os bens, interesses, direitos, as liberdades e garantias 

constitucionalmente consagrados. No fundo, os direitos fundamentais ganharam 

ampla relevância, pelo simples facto de terem sido incorporados nas ordens jurídicas 

onde vigora o Estado de Direito, que é o caso dos países lusófonos. Aliás, nas últimas 

décadas, foi amplamente defendido que a principal garantia dos direitos 

fundamentais resulta deles próprios, do seu enraizamento na consciência histórico-

cultural da humanidade e da sua tradução. Por isso, em tempos de exceção, os DF 

 
49 Alexandrino, José de Melo. Direitos Fundamentais: Introdução Geral, Ano 2007, pag. 84.  
50 Argumenta ainda - Novais, Jorge Reis. O tribunal Constitucional e os Direitos Sociais – o Direito à Segurança Social, Direitos 

Fundamentais: Trunfos contra a Maioria, pag. 189-209, Idem, Direitos Sociais...,pag.311 ss.   
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ganham ainda mais relevância, dado o facto de que, por regra, estes são, na sua 

maioria, restringidos ou suspensos – situação que, muitas vezes, gera bastante 

incerteza e dúvidas para os cidadãos, a saber, em que medida ficam de facto 

limitados o modo como passam a exercer os direitos, as liberdades e garantias 

constitucionalmente consagrados. Este entendimento não pode, entendemos nós, 

passar despercebido nos Estados lusófonos na gestão desta nova realidade para que, 

deste modo, o respeito pelos DLG continuem a ser neles a pedra basilar.  

 

DIREITOS FUNDAMENTAIS VS NORMAS JURÍDICAS TEMPORÁRIAS E 

ESTADO DE EMERGÊNCIA  

A atual crise sanitária, económica e social causada pela Covid-19, trouxe consigo 

um conjunto muito particular,e salvo alguma exceções, de efeitos diretos e práticos 

no nosso conhecido modo de vida, em particular, no modo como exercíamos, até 

aqui, os nossos direitos fundamentais, a saber: o direito à inviolabilidade do 

domicílio, o direito de propriedade, o direito à livre iniciativa económica, o direito à 

liberdade de culto, o direito à liberdade de fixação de residência, circulação e 

emigração, o direito de reunião e manifestação e, não menos importante, o direito à 

greve e os direitos gerais dos trabalhadores. Assim, por força da declaração do 

Estado de Emergência nos diferentes Estados lusófonos, foram restringidos, ou 

suspensos, em parte, alguns dos direitos fundamentais acima elencados, facto que 

tem gerado bastante controvérsia em algumas ordens jurídicas, dada a extensão e 

consequências práticas dessas mesmas restrições na vida dos cidadãos, com 

particular efeito nos Estados economicamente mais frágeis.  

É de considerar, portanto, de extrema importância a manutenção da ideia de que, 

mesmo em tempos de excecionalidades, dever-se imperar, por parte do próprio 

Estado, o respeito à legalidade e, em especial, a verificação do princípio da 

proporcionalidade na adoção e aplicação de medidas resultantes de estado de 

exceção, onde se espera que as medidas restritivas adotadas sejam “doseadas” de 
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forma adequada e proporcional ao momento que se vive. Por conseguinte, é mister 

afirmar que não há estado de emergência sem estado de direito – onde mesmo 

diante de circunstâncias que obrigam os Estados a adotarem medidas extremas de 

combate à pandemia, os próprios Estados não devam estar onerados à observância 

do núcleo duro respeitante às garantias dos cidadãos que a própria lei consagra 

como intocáveis ainda que sob a vigência de estado de emergência. Dito de outro 

modo, mesmo na vigência do estado de emergência causada pela Covid-19, alguns 

direitos jamais poderão ser afetados, tendo apenas como alguns exemplos o direito à 

vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à liberdade de expressão, à 

capacidade civil e à cidadania, à liberdade de consciência e de religião.  

Resumidamente, os direitos, liberdades e garantias constitucionais consagram aos 

seus titulares uma amplitude de liberdade de agir e, simultaneamente, de o Estado 

não se intrometer, devendo ainda garantir e promover, para além dos acima 

mencionados, a liberdade de se promover atividade económica, artística, cultural ou 

científica.51  É importante ainda ressaltar que a declaração de estado de emergência 

não deve colocar em causa os princípios fundamentais do Direito Penal, tomando 

como referência os princípios fundamentais da não retroatividade da lei criminal, e o 

direito de defesa dos arguidos, que continua a ser garantido a todos de forma 

indiscriminada. Esta é a visão a que, no nosso entender, as autoridades lusófonas 

deverão seguir ao pé da letra neste momento complicado da história mundial. 

Sendo certo que o estado de necessidade constitucional, em especial no caso o 

estado de emergência, pressupõem a possibilidade de restrições mais intensas aos 

direitos fundamentais do que aquelas normalmente aceites, há igualmente a 

necessidade de se explicar as razões e os pressupostos da declaração do estado de 

emergência. 

 
51 Feijó, Carlos – Estado de necessidade constitucional: O Estado de emergência em Angola, artigo de opinião publicado em 

Jornal de Angola, 26 de Março 2020, disponível em: http://jornaldeangola.sapo.ao/opiniao/artigos/estado-de-necessidade-

constitucional-o-estado-de-emergencia-em-angola. 

http://jornaldeangola.sapo.ao/opiniao/artigos/estado-de-necessidade-constitucional-o-estado-de-emergencia-em-angola
http://jornaldeangola.sapo.ao/opiniao/artigos/estado-de-necessidade-constitucional-o-estado-de-emergencia-em-angola
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 Ora, o estado de emergência, como se disse, é declarado para limitar direitos, 

liberdades e garantias perante uma situação de crise, que sendo já uma ameaça pode 

até não constituir ainda perigo iminente de modo a permitir às autoridades proteger 

a coletividade como um todo. Sabemos que todo o ato de regulação comporta em si 

algum tipo de restrição e, no que toca aos direitos, liberdades e garantias, o seu 

regime geral, a forma e a materialidade de tais restrições estão balizadas pelas 

Constituições da República dos países foco da nossa análise, isto é, os países 

lusófonos52. No essencial, tratam-se de critérios materiais de proporcionalidade, 

razoabilidade e necessidade, importando que as medidas salvaguardem o conteúdo 

essencial dos direitos, liberdades ou garantias em causa: a restrição imposta não 

diminua a extensão nem o alcance do conteúdo essencial dos preceitos 

constitucionais.53 E os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos apenas podem 

ser limitados ou suspensos em caso de estado de guerra, de estado de sítio ou de 

estado de emergência.54-55 As Constituições da República dos países lusófonos 

estabelecem os pressupostos, as consequências, os instrumentos, os 

procedimentos/formas e as consequências jurídicas da constituição do direito de 

necessidade constitucional56.  

Sendo que, segundo os dados apresentados, em todos os Estados lusófonos, os 

primeiros casos positivos da Covid-19, foram registados a partir do mês de Março de 

 
52 Cfr. Art.º 57º da Constituição da República de Angola e a Lei n.º17/91, em Angola; art.º 80º, g) e 84º da Constituição da 

República de São Tomé e Príncipe; art.º134º, nº 1, h), de Cabo Verde; art.º161º, a) da Constituição de Moçambique; art.º 68º, u) e 

v) da Constituição da Guiné-Bissau, art.º 85º, g) da Constituição de Timor Leste, art.º. 43º e 44º da Constituição da Guiné-

Equatorial, art.º 19.º, 134.º, alínea d), e 138.º da Constituição e da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, alterada pela Lei Orgânica n.º 

1/2011, de 30 de novembro, e pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 de maio, no caso português, art.º 136, 137, 138, 139, 140 e 141 

da Constituição brasileira de 1988.  
53 Feijó, Carlos – Estado de necessidade constitucional: O Estado de emergência em Angola, artigo de opinião publicado em 

Jornal de Angola, 26 de Março 2020, disponível em: http://jornaldeangola.sapo.ao/opiniao/artigos/estado-de-necessidade-

constitucional-o-estado-de-emergência-em-angola. [Em Linha].  
54 Cfr. n.º1 art.º 58º Constituição da República de Angola (CRA). 
55 Como exemplo, temos que no dia 18 de Março o Presidente da República de Angola através do Decreto Presidencial 

Provisório n.º 01/20 suspendeu todos os voos comerciais e privados de passageiros de Angola para o exterior e vice-versa por 

15 dias, em função do comportamento global da pandemia do COVID-19.  
56 Cfr, O legislador constituinte define na CRA o regime do direito de necessidade constitucional nos termos dos artigos 204.º, 

58.º, 119.º, alínea m) o) e p); artigo 134.º n.º 4, alínea b) e c) o artigo 161.º alínea h) e i), o artigo 164.º alínea k), o artigo 128.º, 122.º 

alínea a) e b) e o artigo 237º todos da Constituição da República de Angola e a Lei n.º 17/91 de 11 de Maio, Lei sobre o Estado de 

Sítio e Estado de Emergência (que regula o estatuto constitucional dos estados de excepção), no caso angolano em especial, que 

assim como alguns países da lusofonia, se encontra munido de um grande arsenal normativo nesta matéria. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/221696/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146220/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146220/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/552035/details/normal?l=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
http://jornaldeangola.sapo.ao/opiniao/artigos/estado-de-necessidade-constitucional-o-estado-de-emergência-em-angola
http://jornaldeangola.sapo.ao/opiniao/artigos/estado-de-necessidade-constitucional-o-estado-de-emergência-em-angola
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2020, havendo necessidade, por parte destes, de tomarem inadiáveis providências 

adicionais, no quadro das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

e, a semelhança das boas práticas de prevenção e combate à expansão do COVID-19, 

reforçar as medidas sanitárias ordinárias nestes Estados, em estrita observância das 

suas normas Constitucionais vigentes. Nesta senda, o estado de emergência foi 

decretada e, na observância da Lei Fundamental, ser observada em todo o território 

nacional57.  

Como temos vindo a afirmar, na sequência da implementação do estado de 

emergência, observou-se, ainda que parcialmente, nestes Estados, a suspensão e o 

exercício de direitos como, direito de residência, circulação e migração para qualquer 

parte daqueles territórios, direito de circulação internacional, direitos de 

propriedade e de iniciativa económica privada, direitos gerais dos trabalhadores, 

direito à greve, direito de reunião e manifestação, bem como direito de liberdade de 

culto, na sua dimensão coletiva, entre outros.  

Como mandam os ditames nos Estados de Direito, não se verificou, nestes 

Estados, que a declaração de estado de emergência tenha sido extensivo aos direitos 

à vida, à integridade pessoal58, à identidade pessoal, à capacidade civil e à 

cidadania, à não retroatividade da lei criminal, à defesa dos arguidos, à liberdade de 

consciência e de religião e à liberdade de expressão e de informação.59 Do mesmo 

modo, tem-se observado aprovação de vários instrumentos legais para dar escopo ao 

estado de necessidade constitucional, nomeadamente nestes países60-61-62.  

 
57 Nos termos das disposições combinadas dos artigos 57.º e 58.º, da alínea p) do artigo 119.º, do n.º 3 do artigo 125.º, da alínea 

h) do artigo 161.º e do artigo 204.º, todos da Constituição da República de Angola,  
58Há, porém, notificações de notícias de violência por parte das autoridades policiais que, em geral, têm sido pontuais. Todavia, 

entendemos que tais notícias devem ser objetos de investigação por parte das autoridades judiciárias, mormente o Ministério 

Público, no exercício das suas competências constitucionais como detentor da ação penal e defensor da legalidade. 
59 Decreto Presidencial n.º 81/20 de 27 de Março de 2020, Artigos 2.º e 3.º  
60 Cfr. No caso angolano os seguintes diplomas: Decreto Legislativo Presidencial Provisório nº 1/20 de 18 de Março de 2020, 

Decreto Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março de 2020, Decreto Presidencial n.º 82/20, de 26 de Março, Decreto Executivo n.º 

141/20 de 9 de Abril de 2020, Decreto Presidencial n.º98/20 de 9 de Abril, Decreto Presidencial n.º96/20 de 9 de Abril, Decreto 

Presidencial n.º 97/20 de 9 de Abril de 2020, Decreto Executivo Conjunto n.º 229/2020 de 21 de Abril, Decreto Presidencial 

n.º118/20, de 22 de Abril, Resolução da Assembleia Nacional n.º 20/20, de 23 de Abril, Decreto Presidencial n.º 120/2020 de 24 de 

Abril, Recomendações as Instituições do Ensino Superior do Ministério do Ensino Superior, Ensino e Tecnologias de 

Informação de 27 de Abril de 2020, Decreto Presidencial n.º124/2020 de 4 de Maio, Resolução da Assembleia Nacional n.º 21/20, 

de 8 de Maio, Decreto Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março, Decreto Presidencial n.º 128/20, de 8 de Maio de 2020. 
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ESTADO DE EMERGÊNCIA vs DIREITO INTERNACIONAL 

Tendo em conta que as restrições ou limitação dos direitos fundamentais devem 

respeitar as normas internacionais dos direitos humanos e humanitário, o estado de 

necessidade constitucional deve respeitar as liberdades e garantias fundamentais.  

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), toda a 

pessoa tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal63, direito a liberdade 

 
61 Cfr. No caso de São Tomé e Príncipe os Diplomas: Decreto Presidencial n.º 3/2020 – Declaração do Estado de Emergência em 

Saúde Pública (DR n.º 9, I Série, de 18 de Março 2020); Resolução n.º 86/XI/2020 Que Autoriza o Presidente da República a 

Declarar o Estado de Emergência Nacional (DR n.º 9, I Série, de 18 de Março de 2020); Decreto-lei n.º 2/2020 Que Define as 

Medidas Restritivas no Âmbito da Prevenção e Combate ao COVID19 (DR n.º 9, I Série, de 18 de Março de 2020); Decreto 

Presidencial n.º 4/2020 – Primeira Alteração ao Decreto Presidencial n.º 3/2020 (DR n.º 15, I Série, de 2 de Abril de 2020); 

Decreto-Lei n.º 3/2020 - Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 02/2020 de 18 de Março (DR n.º 15, I Série, de 2 de Abril de 2020); 

Decreto Presidencial n.º 08/2020 - Terceira Prorrogação do “Estado de Emergência em Saúde Pública” (DR n.º 24, I Série, de 4 de 

Maio de 2020); Decreto Presidencial n.º 07/2020 - Disponibilização das Forças Armadas durante o Estado de Emergência (DR n.º 

23, I Série, de 28 de Abril de 2020); Decreto - Lei n.º 05/2020 - Define as Medidas Restritivas no Âmbito da Prevenção e Combate 

ao COVID-19 (DR n.º 21, I Série, de 24 de Abril de 2020); Decreto-Lei n.º 6/2020 - Define o Confinamento Geral Obrigatório (DR 

n.º 25, I Série, de 6 de Maio de 2020); Decreto -Lei n.º 7/2020 - Define as Medidas Restritivas no Âmbito da Prevenção e Combate 

ao COVID-19 (DR n.º 26, I Série, de 7 de Maio de 2020); Decreto -Lei n.º 8/2020 - Cria o Fundo de Resiliência (DR n.º 25, I Série, 

de 6 de Maio de 2020); Lei n.º 09/2018 Lei Base de Saúde (DR n.º 74, de 6 de Maio de 2018); Lei n.º 04/2016 - Lei de Base da 

Protecção Civil e Bombeiros (DR nº 69 de 23 de Junho de 2016); 
62 DECRETO-LEI N.º 10-A/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-13, Decreto do 

Presidente da República n.º 14-A/2020 – Diário da República n.º 55/2020, 3º Suplemento, Resolução da Assembleia da República 

n.º 15-A/2020 – Diário da República n.º 55/2020, 3º Suplemento, Despacho n.º 3427-B/2020 – Diário da República n.º 55/2020, 2º 

Suplemento, Lei n.º 1-A/2020 – Diário da República n.º 56/2020, 3º Suplemento, RESOLUÇÃO  DO  CONSELHO  DE  

MINISTROS  N.º  10-A/2020   –   DIÁRIO   DA   REPÚBLICA N.º 52/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-13, 

PORTARIA N.º 71-A/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-A/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-15, DESPACHO 

N.º 2836-A/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 43/2020, 2º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-02, DESPACHO N.º 2875-

A/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 44/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-03, DESPACHO N.º 3103-A/2020 – 

DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 48/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-09, DESPACHO N.º 3298-B/2020 – DIÁRIO DA 

REPÚBLICA N.º 52/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-13, DESPACHO N.º 3299/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA 

N.º 52-A/2020, SÉRIE II DE 2020-03-14, DESPACHO N.º 3301-B/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, 1º 

SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-15, DESPACHO N.º 3301-D/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, 2º 

SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-15, PORTARIA N.º 71/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-A/2020, SÉRIE I DE 2020-

03-15, DESPACHO N.º 3186-C/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 49/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-10, 

DESPACHO N.º 3186-D/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 49/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-10, DESPACHO 

N.º 3298-C/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-13, RESOLUÇÃO DO 

CONSELHO DE MINISTROS N.º 10-B/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º53/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-16, 

DESPACHO N.º 3372-C/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 54/2020, 3º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-17, DESPACHO 

N.º 3186-B/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 49/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-10, DESPACHO N.º 3219/2020 

– DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 50/2020, SÉRIE II DE 2020-03-11, DESPACHO N.º 3300/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-

B/2020, SÉRIE II DE 2020-03-15, DESPACHO N.º 3301-A/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, 1º SUPLEMENTO, 

SÉRIE II DE 2020-03-15, DESPACHO N.º 3301-E/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, 2º SUPLEMENTO, SÉRIE II 

DE 2020-03-15, DESPACHO N.º 3301-C/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, 2º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-

03-15, DESPACHO N.º 3372-B/2020 – DIÁRIO DA, REPÚBLICA N.º 54/2020, 2º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-17 

130366462, RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 10-C/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 54/2020, 1º 

SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-17, PORTARIA N.º 73-A/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 54/2020, 1º SUPLEMENTO, 

SÉRIE I DE 2020-03-17, DESPACHO N.º 331/2020 – JORNAL OFICIAL DOS AÇORES – 2.ª SÉRIE DE 2020-03-05, DESPACHO 

N.º 385/2020 – JORNAL OFICIAL DOS AÇORES – 2.ª SÉRIE DE 2020-03-13, Resolução do Conselho do Governo n.º 64/2020 de 

19 de março de 2020, DESPACHO N.º 100/2020 – JORNAL OFICIAL DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA – 2.ª SÉRIE DE 

2020-03-13, DESPACHO N.º 101/2020 – JORNAL OFICIAL DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA – 2.ª SÉRIE DE 2020-03-

14, Resolução 121/2020, Resolução 120/2020, Resolução 119/2020, Resolução 118/2020, Resolução 117/2020, Resolução 116/2020, 

Resolução 115/2020, Resolução 101/2020, Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-D/2020, Regulamento n.º 255-A/2020 – 

Diário da República n.º 55/2020, 2º Suplemento. 
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de locomoção e residência64, direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 

sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, o direito à segurança, em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 

de subsistência em circunstância fora de seu controle.65 No entanto, todos os Estados 

membros das Nações Unidas, para declararem o Estado de Emergência ou Exceção 

precisam observar e ter em conta a Recomendação Geral n.º 29 (2001), do Comité de 

Direitos Humanos da ONU que orienta os Estados-parte a adotarem “as medidas de 

derrogação dos dispositivos de Pacto devem ser de natureza excecional e 

provisório”.  

Antes que um Estado invoque o artigo 4.º do Pacto Internacional do Direitos Civis 

e Políticos (PIDCP), duas circunstâncias fundamentais devem ser encontradas: a) A 

situação deve atingir uma emergência pública que ameace a nação; b) O Estado-

parte deve oficialmente ter proclamado um estado de emergência”. Esta exigência é 

essencial para a manutenção dos princípios de legalidade e o Estado de direito em 

tempos em que são mais necessários. É necessário que as medidas a serem adotadas 

sejam limitadas estritamente ao requerido pelas exigências da situação. Esta 

exigência relaciona-se à duração, à cobertura geográfica e o escopo material do 

estado de emergência e a todas as medidas de derrogação tomadas por causa da 

emergência.66  

Em geral, não seria presunçoso afirmamos que foram observados os requisitos do 

n.º 1 do artigo 4.º do PIDCP ao ser decretado o estado de emergência. No entando, é 

nosso entendimento que, os Estados lusófonos, principalmente os africanos, devem 

cumprir com à observância destes pressupostos e ao respeito pelos direitos 

internacionais, especialmente em situações de crise, como, especificamente, está 

 
64 DUDH art.º 13.º 
65 DUDH art.º 25.º 
66 Recomendações Geral n.º 29 (2001), do Comité de Direitos Humanos da ONU, parágrafos 1,2,3 e 4.  
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estabelecida nas diversas constituições nacionais conforme em sede própria 

mencionamos. 

 

A CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA - INTERESSE PÚBLICO  

Os países lusófonos, assim como o resto do mundo, vivem uma situação de 

iminente calamidade pública motivada pela existência do risco de propagação do 

COVID-19, situação que determinou, nestes países, ouvidas as Assembleias 

Nacionais, as declarações de Estado de Emergência, o qual, foram e têm ainda sido 

prorrogados por mais de dois períodos sucessivos de 15 dias (sendo que, em alguns 

deles, já estaremos na 3º e 4º vaga), tendo sido adotadas67-68, medidas de isolamento 

social. As normas jurídicas temporárias que limitaram direitos fundamentais exigem 

respaldo constitucional, em estreita observância das Constituições destes países, 

reforçando-se, deste modo, a segurança e a certeza jurídicas para todos os cidadãos, 

bem como a solidariedade institucional neste difícil momento que estes países 

atravessam.  

Sendo do interesse público, o desrespeito do estado de emergência constitui crime 

de desobediência, punível nos termos da Lei Penal em vigor nos respetivos países, 

podendo dar lugar a detenção imediata nos termos das normas diversas normas 

jurídicas decretadas neste sentido69. Em diversos momentos, naqueles países, foi, 

inclusive, necessário que fosse estabelecido um cerco sanitário nacional, estando 

interditas as entradas e saídas do território nacional por qualquer meio e sendo 

permitido apenas em casos excecionais, em casos de extrema necessidade e urgência, 

como os casos de entrada e saídas de bens essenciais, ajuda Humanitária, entrada e 

 
67 Resolução da Assembleia Nacional n.º 21/20, de 8 de Maio – Pronuncia-se favoravelmente à 3.ª prorrogação do Estado de 

Emergência, no caso angolano. E Decreto Presidencial n.º 08/2020 - Terceira Prorrogação do “Estado de Emergência em Saúde 

Pública” (DR n.º 24, I Série, de 4 de Maio de 2020, no caso são-tomense, Decreto Presidencial nº 013/2020, no que diz respeito a 

República da Guiné-Bissau. 
68 Decreto Presidencial n.º 128/20, de 8 de Maio – Prorrogação do Estado de Emergência e Definição das Medidas de Excepção à 

Prevenção e ao Controlo da Propagação da Pandemia COVID-19. 
69 Cfr. No caso de Angola n.º 2 do art.º 6.º do Decreto Presidencial n.º 128/20. E art.º 3º do Decreto Presidencial nº 013/2020, no 

que diz respeito a República da Guiné-Bissau. 
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saída de doentes. No caso angolano, por exemplo, foi proibida a saída do território 

produtos da cesta básica, combustível, medicamentos e equipamentos e material 

gastável de uso médico70-71-72-73. 

Ainda que de forma intermitente, os serviços públicos mantêm-se em 

funcionamento por curtos períodos, não podendo o seu efetivo laboral presencial 

exceder os 50% da força de trabalho, devendo trabalhar em regime de rotatividade. 

Devendo criar as condições para o uso obrigatório de máscara facial, a observância 

do distanciamento social obrigatório e observância das medidas de biossegurança, 

são, em suma, outras medidas adotadas por estes países74-75. 

 

ESTADO DE EMERGÊNCIA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS NA ORDEM 

INTERNA, DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA SOCIAL. 

Como se vem analisando neste dossier, os Estados lusófonos, em geral, durante o 

período de estado de emergência por motivo do Covid-19, têm aprovados vários 

diplomas legais (Decretos Presidenciais, Decreto-Leis, Despachos, Despachos 

Conjuntos e Decretos Executivos), com vista a garantir a normalidade constitucional 

em período de exceção, sendo, todavia, as suas consequências, passado pelo 

estabelecimento de cercos sanitários (com especial reforço para as capitais dos 

países, Estados e regiões/distritos), fronteiras encerradas e fixada a interdição de 

entradas e saídas do território nacional por qualquer meio76, ainda que, de algum 

modo, a circulação interprovincial/regionais/distritais fossem permitidas77-78.  

 
70 Decreto Presidencial n.º 128/20, de 8 de Maio, art.º 7.º  
71 Decreto Presidencial n.º 128/20, de 8 de Maio, art.º 11.º 
72 No caso angolano, foi permitida a circulação interprovincial de pessoas, para efeito de exercício da actividade económica, 

nomeadamente a compra e venda de bens e serviços, mas é fixada a cerca sanitária provincial a Província de Luanda, estando 

interditas entradas e saídas do território Provincial de Luanda. Lembrar que em Angola foram registado 58 casos infetados, dos 

quais 03 mortos e 17 recuperados e 38 casos ativos são todos da Província de Luanda, apesar de, em todo o País existirem casos 

suspeitos em quarentena institucional e domiciliar. 
73 Idem art.º 10.º  
74Idem art.º 14.º  
75 Cfr. art. 3º do Decreto Presidencial nº 013/2020, no que diz respeito a República da Guiné-Bissau. 
76 Idem art.º 7.º 
77 Decreto Presidencial n.º 128/20, de 8 de Maio, art.º 8.º  
78 Idem art.º 9.º 
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Quanto à defesa nacional, os órgãos competentes (nestes Estados, normalmente, 

os Presidentes da República, Governos e, no Brasil, os Governadores como 

autoridades máximas nos seus Estados), autorizaram aos Órgãos de Defesa e 

Segurança, a criarem as condições necessárias e proporcionais para o cumprimento 

das medidas temporárias para o controlo e a propagação da pandemia da Covid-

1979. 

Quanto à segurança social, não constituiria uma total surpresa se disséssemos que 

a situação das famílias é preocupante. Na verdade, a situação destas nos países 

lusófonos, com exceção talvez de Portugal, era sobejamente precária antes mesmo da 

Covid-19, de acordo, inclusive, com os dados da pobreza, seja ela monetária ou 

multidimensional, uma vez que alguns destes países apresentam taxas que rondam 

de 41% e 51.1%, o que ilustra muito o estado de vulnerabilidade das famílias nestes 

países80. Sendo certo que as medidas de contenção e mitigação da propagação do 

coronavírus são importantes nesta luta agora travada nestes países, não é menos 

verdade que estas têm o condão de limitar fortemente as liberdades das populações, 

agravando, assim, a situação em moldes alarmantes, dado o próprio modo de vida 

dos cidadãos nestes Estados, provocado pelas altas taxas de desemprego e de 

trabalho informal que neles se verificam, como em sede própria fizemos menção. A 

situação descrita é de tal modo alarmante que se têm verificado constantes casos de 

desobediência por parte dos cidadãos, por um lado e, por outro, excessos e 

desproporcionalidades na aplicação dos comandos por parte das forças de ordem e 

segurança.  

Percebe-se assim que o alto nível de informalidade das economias e a 

precariedade das condições de vida nos países lusófonos, comprometem a aplicação 

das medidas de contenção em situações como a que hoje vivemos.  

 
79 Idem art.º 38.º 
80 CENTRO DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA (CEIC) - COVID-19: IMPACTOS ECONÓMICOS E SOCIAIS EM 

ANGOLA Contribuição para o debate, Abril 2020. p, 29ss 
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Salienta-se ainda que, de acordo com o Banco Mundial, os países em 

desenvolvimento (o caso da maior parte dos países lusófonos) podem sofrer ainda 

mais com a Covid-19 em virtude de uma maior vulnerabilidade à pandemia e à fraca 

capacidade de lidar com a situação através de políticas públicas. Além dos efeitos 

diretos, para os países em desenvolvimento exposto a condições globais, a Covid-19 

traz um forte choque na procura externa. Para países que vivem de doações para o 

seu Orçamento Geral do Estado (que mais uma vez são quase todos os lusófonos 

africanos, uns mais do que outros) e têm seus PIBs negativos, a possibilidade de 

pedir empréstimos internos/externos será mais difícil, com particular destaque para 

casos graves de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. 

Entrementes, embora as instituições do Estado nestes países estejam a realizar 

campanhas de distribuição de bens através de cesta básica, estas têm sido 

amplamente criticadas pelos cidadãos na medida em que estes, através de meios de 

comunicação social hoje a sua disposição, têm alegado desconhecer quais os critérios 

de distribuição e identificação dos beneficiários, sendo que isso tem em muito 

contribuído para o aumento de desconfiança em relação as instituições estatais, 

regionais e mesmo municipais81 e o maior desafio é a cobertura dos serviços básicos 

de saúde segundo um relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Banco 

Mundial (BM)  intitulado 'Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global 

Monitoring Report', aponta que pelo menos metade da população mundial não tem 

acesso a cuidados essenciais de saúde82. Este é o resultado direto da dura realidade, 

segundo a qual, nos países lusófonos africanos, mais de 40% da população vive 

abaixo da linha da pobreza nacional, com maior incidência nas áreas rural (57,2%), 

sendo que uma em cada duas pessoas vive abaixo da linha de pobreza, isto é, com 

menos de 1,90 dólares por dia com exceção de Cabo Verde que tem o melhor índice 

 
81 Em Angola o Governo aprovou um plano de distribuição de cesta básica no valor de 8.500,00 Kwanzas durante a pandemia 

do Covid-19.  
82 https://www.dw.com/pt-002/angola-%C3%A9-o-pa%C3%ADs-lus%C3%B3fono-com-pior-cobertura-de-servi%C3%A7os-

b%C3%A1sicos-de-sa%C3%BAde/a-41801624 

https://www.dw.com/pt-002/angola-%C3%A9-o-pa%C3%ADs-lus%C3%B3fono-com-pior-cobertura-de-servi%C3%A7os-b%C3%A1sicos-de-sa%C3%BAde/a-41801624
https://www.dw.com/pt-002/angola-%C3%A9-o-pa%C3%ADs-lus%C3%B3fono-com-pior-cobertura-de-servi%C3%A7os-b%C3%A1sicos-de-sa%C3%BAde/a-41801624
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de desenvolvimento humanos entre os países africanos lusófonos.83 Como 

agravante a situação de desemprego elevado e o fraco sistema de segurança social, 

os problemas dos cidadãos nos países lusófonos são agravados ainda mais pelo 

acesso limitado aos serviços básicos, que dificulta os esforços para combater a 

pandemia.84 É necessário que os estados africanos façam um investimento brutal no 

sistema de saúde, políticas de fomento da agricultura mecanizada e familiar para 

diminuir a necessidade de importação de produtos manufaturados e criar políticas 

de integração do chamado mão-de-obra informal, garantindo assim empregos e 

segurança social.  

 

 
83 https://news.un.org/pt/story/2014/07/1480651-cabo-verde-com-o-melhor-idh-entre-paises-africanos-lusofonos 
84 Além disso o relatório do Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) nos municípios mostra que 65 dos 164 municípios de 

Angola têm uma taxa de pobreza acima de 90%. Em Angola a taxa de desemprego aumentou para 31,8% e corresponde a 4,6 

milhões de pessoas desempregadas. Cerca de 72,6% da população tem um emprego informal. UNHABITAT e PNUD Angola – 

Potencial Impacto Socioeconómico da Pandemia do COVID-19 em Angola: Uma Análise Sintética, Edição n. 1 – 7 de Abril de 

2020, pp 2 ss 

https://news.un.org/pt/story/2014/07/1480651-cabo-verde-com-o-melhor-idh-entre-paises-africanos-lusofonos
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CONCLUSÃO 

Reconhecemos os desafios que os diversos Governos e as demais autoridades dos 

países da realidade lusófona (com maior ênfase para os africanos dada a sua 

realidade socioeconómica) na aplicação de medidas de alívio ao impacto da COVID-

19 nas famílias, empresas e a própria sociedade, tendo sempre em mente e 

reforçando a ideia de que o custo da omissão será sempre superior, nestes casos, aos 

que resultarão das ações levadas a cabo nestes diferentes países. 

 Os desafios económicos, já foram mencionados acima, isto é, que as empresas 

enfrentam enormes dificuldades de manutenção dos postos de trabalho, as pequenas 

e médias empresas que não forem forçados a fecharem as portas terão grandes 

dificuldades de cumprir os seus compromissos fiscais, colocando os tesouros 

públicos destes países em dificuldades prementes, uma vez que já se encontram 

endividados e com pressões de tesouraria extremas, o que diminui a sua capacidade 

de apoiar as empresas e as famílias.  

Em países como Angola, em especial, onde o preço do crude no mercado 

internacional desempenha uma função crucial sendo a principal fonte de 

financiamento do Orçamento Geral do Estado (OGE), a queda dos preços no 

mercado internacional resultante desta nova realidade terá um impacto terrível nas 

suas contas e, em consequência, impactarão fortemente as famílias e empresas, e os 

investimentos, arrefecendo toda a economia.85 O reconhecimento de que, nas 

situações em que se encontram os países lusófonos em geral, a realidade económica 

atual impede que as autoridades sigam a receita Keynesiana que apela a um 

aumento dos gastos públicos em socorro das famílias e empresas uma vez que, na 

atual realidade, simplesmente não há receitas para que se suportem os gastos. A 

grande prova disso é o facto de, em grande parte destes Estados já se proceder a 

 
85 A expectativa é que os preços do barril a médio prazo não retomem o patamar de meados de 2019, entre US$ 60 a US$ 70, e 

fiquem em torno de US$ 50, o que poderá acontecer no 2º semestre de 2022, considerando uma recuperação rápida da 

economia da China e dos Estados Unidos, o que ainda não é previsível. Mantendo-se o cenário de preços baixos tal já está a 

forçar as companhias de petróleo a adiar investimentos. CENTRO DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA (CEIC) - 

COVID-19: IMPACTOS ECONÓMICOS E SOCIAIS EM ANGOLA Contribuição para o debate, Abril 2020, p,33. 
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revisão, em baixa, dos orçamentos Gerais do Estado (que em quase todos eles já se 

encontra em curso) e que, no melhor dos cenários, reduzirá a atual despesa fiscal 

preconizada para o presente ano económico. É necessário entender, igualmente, que 

este cenário pessimista prevê uma redução da despesa fiscal nestes países e, neste 

sentido, as despesas públicas sofrerão grande impacto pela negativa, sendo que, em 

caso de realização de qualquer um destes dois últimos cenários, poderá haver a 

obrigatoriedade de restruturação da dívida86-87. 

As constatações acima criam a oportunidade de abrir aqui uma brecha para que 

estes Estados aperfeiçoem os seus instrumentos de atuação face a uma situação 

semelhante no futuro, mormente, capacitando os seus recursos humanos, seus 

instrumentos normativos, meios de respostas, provisão financeiras para situações 

emergenciais, bem como, realização de investimentos pesados em instituições como 

instituto de segurança social, forças de defesas e segurança pública, militares e 

paramilitares, institutos de formações profissionais (que seriam utilizados a médio e 

longo prazo com o objetivo de retirar da informalidade aqueles que hoje neles estão). 

Em suma, diremos que, face ao período de anormalidade que estamos a 

atravessar, originado pela crise sanitária causado pelo novo Coronavírus (Covid-19), 

é fundamental que não sejam esvaziados, o quadro de obrigações legais a que os 

Governos e as Entidades Públicas e Privadas estão obrigadas por força da lei.  

 
86 No caso particular de Angola que tivemos oportunidade de estudar, o Relatório de Fundamentação do OGE para 2019, 

calculava que, até ao fim de 2019, o stock da dívida pública iria situar-se em 97,0% do PIB. Nestas condições, o combate contra o 

contágio e o tratamento do Covid-19 exigirá uma despesa pública no continente na ordem de USD 130 biliões. Angola e a sua 

economia petrolífera enfrentarão todos estes desafios. A diversificação económica é mais necessária do que nunca. E aqui o 

sector da agricultura e das pescas é determinante. Em Angola, a agricultura familiar e de subsistência é responsável pela 

produção de 95% dos alimentos nacionais, contribuindo em definitivo para a Segurança Alimentar Nacional. Cfr. CENTRO DE 

ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA (CEIC) - COVID-19: IMPACTOS ECONÓMICOS E SOCIAIS EM ANGOLA 

Contribuição para o debate, Abril 2020, pp,39 ss 
87Tal como já foi visto mais acima, o efeito conjugado da redução do preço do petróleo/COVID19 vai traduzir-se em quebra de 

actividade em 2020 de cerca de 6,8%, projetando-se apenas para 2022 os sinais de uma recuperação positiva do PIB. Mas tudo 

vai depender de como a economia e a sociedade se reorganizarão, não valendo a pena, durante este interregno de tempo, 

pensar-se que a salvação estará no investimento estrangeiro, que não virá (ao menos nas quantidades que os poderes oficiais 

projetaram e o país desejou). Portanto, chegou o momento para a agricultura desempenhar o seu papel, desde sempre adiado, e 

ocupar na estrutura económica e produtiva nacional um peso relativo acima de 15%, conferindo-lhe um lugar especial e 

passível de ser cumprido, de suporte à diversificação da economia, ao combate contra a pobreza e de melhoria na distribuição 

do rendimento nacional. Os investimentos, privados e públicos, para que esta alteração estrutural profunda, mas necessária e 

urgente, ganhe estatuto, podem ser estimados em USD145 mil milhões até 2030 (USD 13 mil milhões por ano) e uma taxa de 

crescimento média anual de 18,1%. Grandes números para grandes decisões.  
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Assim, ainda que estejamos a viver um verdadeiro período de excecionalidades 

causada pela pandemia de Covid-19, há que “manter e preservar o equilíbrio” entre 

os limites da atuação dos Governos no quadro da declaração de Estado de 

Emergência, e a necessidade imperiosa de se observar os ditames do Estado de 

Direito. Observação esta que se traduz num processo constante de monitoramento e 

controlo da execução do Estado de Emergência pelos poderes instituídos em todos 

os ordenamentos jurídicos democráticos. 
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