
2021 2020 DIFERENÇA %

3.864.924.572 3.759.647.651 105.276.921 3%

100.000.000 100.000.000 - -

0,5% receitas tributárias 0,5% receitas tributárias - -

70.000.000 70.000.000 - -

10% 15%

5% ou 2,5% 5% ou 2,5% - -

Isenção DA, ICE, IVA Isenção DA, ICE, IVA - -

Isenção DA Isenção DA - -

Incentivos financº e outros Incentivos financº e outros - -

Isenção I. Selo Isenção I. Selo - -

- 50% taxas notariais/registo - 50% taxas notariais/registo - -

- 50% coleta IRPC - 50% coleta IRPC - -

Benefícios fiscais Benefícios fiscais - -

Isenção DA, ICE, IVA Isenção DA, ICE, IVA - -

Dedução das entradas de   

capital até 2% coleta IRPC

Dedução das entradas de   

capital até 2% coleta IRPC
- -

130% 130% - -

130% - - -

Isenção DA Isenção DA - -

Incentivos aos Start-up Jovem-Em geral / TIC e I&D 

Incentivos aos Start-up Jovem-Em geral / TIC e I&D 

Incentivos aos Start-up Jovem-Em geral / TIC e I&D 

Isenção de direitos na importação de táxis

Incentivos aos Start-up Jovem-Em geral / TIC e I&D 

Autarquias locais

Incentivos ao financiamento de empresas 

Majoração de gastos com certificação ou acreditação

Imposto de selo nos contratos de financiamento para desenvolvimento das suas atividades.

Incentivos financeiros na criação de competências e outros apoios institucionais previstos na 

Lei n.º 70/VIII/2014, de 26 de agosto.

Diferenciação positiva (12 municípios com >15.000 h)

Na importação materiais/componentes de fabrico de empresa certificada e inscrita Cadastro 

Industrial (fases de instalação/ampliação/remodelação).

Veículo de transporte de mercadorias até 3 lugares, incluindo condutor, com idade não 

superior a 5 anos, para uso exclusivo na atividade.

IRPC nos primeiros 5 anos: 5% para Start-up Jovem em geral e 2,5% para as Start-up Jovem 

Tecnológicas (TIC e I&D), independentemente localização sede ou direção efetiva.

Receita do Fundo Nacional de Emergência (FNE)
É consignado ao FNE 0,5% receitas tributárias cobradas no penúltimo ano anterior ao do OE, 

excluindo impostos, taxas e contribuições consignadas por lei e imposto municipal.

Incentivos aos Start-up Jovem-Em geral / TIC e I&D 

Incentivos aos Start-up Jovem-Em geral / TIC e I&D 

Incentivos aos Start-up Jovem-Em geral / TIC e I&D 

Incentivos aos Start-up Jovem-Em geral / TIC e I&D 

Taxa do IVA nos serviços de alojamento (hotelaria)
A taxa é aplicável também aos serviços prestados e realizados pelas empresas do REMPE em 

território nacional, durante o ano de 2021.

Emolumentos nos atos notariais e registo relativos a compra e venda de imóveis para suas 

instalações.

Entrada capital em dinheiro em Start-up ou Empresa sediada em território nacional com PIB 

per capita, nos últimos 3 anos, inferior à média nacional.

Despesas com obtenção ou extensão de acreditação ou certificação de sistemas GQ, 

produtos, processos e serviços feitos no País ou estrangeiro.

Se direção efetiva estiver situada fora dos concelhos da Praia, Mindelo, Sal e Boavista, 

excepto as TIC e I&D.

Benefícios previstos nos art. 13º, 15º e 34º do Código Benefícios Fiscais e art. 22º do OE  2021 

(majoração em 130% gastos com aquisição/migração de equipamentos/software 

contabilidade/faturação no procº de adesão à faturação eletrónica e instalação SAFT-CV).

Na importação veículos, equipamentos, bens, acessórios, painéis, baterias e materiais para 

saneamento, proteção civil, bombeiros, estádios desportivos e energia solar.

A isenção inclui os taxímentros e equipamentos para centrais fixas e radiotaxis e 

radiotelefones.

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2021 VERSUS ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020

ALGUNS NÚMEROS COMPARADOS

O montante é distribuído conforme o constante do Mapa X, anexo à Lei do Orçamento do 

Estado

A distribuir em partes iguais por Paul, Tarrafal-SN, R. Brava-SN, Maio, S. Miguel,  S. S. do 

Mundo, S. L. Órgãos, S. Catarina-FG, Brava, Mosteiros, Ribeira Grande-ST, S. Domindos.

É fixado em 70.000.000$00 o montante em subsídio devido aos partidos políticos, conforme 

legislação aplicável.

ITEM OBSERVAÇÕES

Fundo de financiamento dos municípios

Subsídio a partidos políticos

Moeda:  CVE

Majoração de gastos na implementação do SAFT-CV
Incentivo na aquisição de equipamentos e software de contabilidade e faturação no processo 

de adesão à faturação eletrónica e instalação do SAFT-CV.



2021 2020 DIFERENÇA %

Isenção DA, IVA - - -

Isenção DA, ICE, IVA Isenção DA, ICE, IVA - -

Isenção DA, ICE, IVA Isenção DA, ICE, IVA - -

Isenção DA, ICE, IVA Isenção ICE e IVA - -

Isenção DA e IVA Isenção DA e IVA - -

Isenção DA e IVA Isenção DA e IVA - -

Isenção DA e IVA - - -

Isenção DA, IVA,TC e divª - - -

Isenção taxa licença pesca Isenção taxa licença pesca - -

Isenção DA Isenção DA - -

Isenção DA Isenção DA - -

Redução 50% DA Redução 50% DA - -

Isenção Contrib.16% - INPS Isenção Contrib.16% - INPS - -

- 20.000 à coleta - - -

50% salário até 25.000 - - -

- 20.000 à coleta - 20.000 à coleta - -

15.000 ou 11.000 13.000 ou 9.000 2.000 18%

Isenção DA e IVA - - -

Incentivo construção espaços para prática do desporto
Na importação materiais/equipº para manutenção, construção ou reestruturação espaços 

desportivos p/organismo central, federações, associações, clubes legalmente constituídos.

Isenções na implª cabo submarino internac. fibra ótica
Na importação cabos submarinos fibra ótica e materiais, utens., equip. p/projetos EllaLink e 

ligação cabos submarinos internacionais, e benef. em sede IVA e IRPS a não residentes.

Isenção taxa licença pesca artesanal barcos até 5 ton
As embarcações terão de estar registadas no Sistema Nacional de Registo de Embarcações e o 

titular não pode dispor de mais que uma embarcação.

Incentivos aduaneiros ao projeto implementação TDT
A favor da empresa gestora rede TDT, no caso importação equipamentos de rede, material e 

equipamento informático e equipamento administrativo.

Incentivos aduaneiros ao projeto implementação TDT
Na importação de equipamentos recetores, nomeadamente set-top box que obedeçam 

parâmetros técnicos definidos p/autoridades competentes.

Incentivos à contratação de desempregados
SP do IRPC/entidade regime transparência fiscal c/contabilidade organizada pode deduzir à 

coleta, por cada contrato, no mínimo de 12 meses, de desempregado inscrito nos CEFP.

Incentivos ao ensino à distância
Isenção na importação de portáteis, desktop, tablet p/Est. Ensino / F. Prof. certificados ou 

seus estudantes, incluindo IVA nas transmissões internas e I. Selo nos créditos p/aquisição.

Incentivo direto aos estágios profissionais 

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2021 VERSUS ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020

ALGUNS NÚMEROS COMPARADOS

ITEM OBSERVAÇÕES

Incentivos à contratação de desempregados

Comparticipação no subsídio a estágios profissionais 

SP do IRPC/pessoa singular c/contabilidade organizada pode deduzir à coleta 20.000$00, por 

cada estagiário contratado no mínimo de 6 meses . Não acumula com artigo 35º CBF.

Na importação recarga baterias novas para veículos elétricos, conetores, proteções, cabos de 

ligação e contadores p/seu carregamento, da competência da Dir. Nac. Receitas Estado.

Incentivos à mobilidade elétrica 

Incentivos à mobilidade elétrica 

Bens, equipamentos/materiais p/laboratórios Sistema Nacional Qualidade, efetuadas pelo 

IGQPI-Instituto Gestão Qualidade e Propriedade Industrial.

Isenção da contribuição patronal de 16%, na contratação jovens, com idade não superior a 37 

anos, para o primeiro emprego, devendo contrato ter duração superior a 1 ano.

Na importação televisores que obedeçam a parâmetros técnicos definidos; os televisores 

analógicos ficam sujeitos ao pagamento da taxa de 10% ICE.

Projeto de SP REMPE apresentado à Pró-Empresa que crie mín. 5 postos de trabalho pode ter 

durante 12 meses comparticipação 50% salário, até limite 25.000$00 para p/- 2 trab.

Governo durante 8 meses contribui c/15.000$00 ou 11.000$00 no sub. mensal estagiário 

c/Licª/C.Médio/F.Prof, extensível + 4 meses, se estagiário for contratado p/mínimo 1 ano.

Importação equipamentos p/certificação de qualidade

Incentivos aos empregadores que contratem jovens

Incentivos aduaneiros ao projeto implementação TDT

Na importação, incl. veículos de 2 rodas, da competência da Dir. Nacional Receitas Estado; os 

veículos são também isentos de taxa de parqueamento.

Moeda:  CVE

Incentivos à importação veículos transporte turistas 
Veículos +30 lugares incl. condutor c/- 6 anos p/transp. turistas e sua bagagem, equipados 

c/ar condicionado, cintos, som, e alarme auditivo, para transportador licenciado p/DGTR.

Incentivos à importação veículos transporte executivo 
Isenção para veículos de transporte executivo c/- 2 anos, nos termos do RJGTVM, em 

benefício das entidades detentoras de licença e devidamente autorizadas pela DGTR.

Incentivos à importação veículos transporte coletivo 
Veículos +30 lugares incl. condutor c/- 6 anos; +23 lugares incl. condutor c/- 6 anos para 

transp. escolar; +12 lugares incl. condutor, c/-4 anos, p/substituição viaturas já licenciadas.



2021 2020 DIFERENÇA %

Isenção taxas de certidões Isenção taxas de certidões - -

Bonificação 50% juros Bonificação 50% juros - -

Isenção DA, IVA e diversas Isenção DA, IVA e diversas - -

Isenção DA e IVA Isenção DA e IVA - -

Isenção de taxas notariais, 

I.S. e IUP nas transmissões

Isenção de taxas notariais, 

I.S. e IUP nas transmissões
- -

Dotação de 132.000.000 Dotação de 132.000.000 - -

Isenção das taxas escolares Isenção das taxas escolares - -

Alteração prazos e isenções - - -

Até o final de 2021 - - -

40 por maço - - -

Isenção às ofertas a ent. util. 

pública p/ fins humanitários 

Isenção às ofertas a ent. util. 

pública p/ fins humanitários 
- -

Aplic. Proc. de Contratação 

Púbª adequados art. 5º CCP 

Aplic. Proc. de Contratação 

Púbª adequados art. 5º CCP 
- -

100.000.000 100.000.000 - -

Isenções de emolumentos p/ 

atos notariais e registos
- - -

Inclusão concessionárias nas 

entidades adjudic. O.P.
- - -

Sorteio prémios p/ prevenir 

fraude ou evasão fiscal
- - -

Fixação suplemento salário 

c/base mérito e resultados
- - -

Crédito IVA na água p/rega e 

eletricidade p/ agricultura
- - -

1.000 cobrado no teste rápido 

consigº aquis. testes
- - -

Tributo Especial Unificado
Em 2021 é alterado prazo pag. TEU 1º, 2º, 3º e 4º T para Jun/21, Set/21, Dez/21, Mar/22; 

aceite pag. TEU 2020 até 60 p. s/juros; isenção TEU 2021 das REMPE c/+ impacto COVID.

Dinamização da economia local 
Serão adequados valores para escolha procedimentos contratação pública nos programas 

para desenvolver a economia local e a promoção MPE e empregos locais.

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2021 VERSUS ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020

ALGUNS NÚMEROS COMPARADOS

ITEM OBSERVAÇÕES

Taxa específica sobre o tabaco
Sem prejuízo do ICE sobre o tabaco, nos termos da legislação em vigor, é instituída, por cada 

maço de cigarros uma taxa de 40$00 na importação e na produção nacional.

Taxa Estatística Aduaneira
A taxa instituída pelo artigo 31.º da Lei n.º 23/VIII/2012, que aprova OE 2013, mantém-se em 

vigor em 2021, com a alteração de 2019 e a isenção dos bens para fins humanitários. 

Moeda: CVE

Para bonificação taxa juros de linhas de crédito p/micro, pequenas, médias e grandes 

empresas e internacionalização das empresas cabo-verdianas

A partir ano letivo 2021-22 é gratuita inscrição deficientes em escolas públicas/privadas de 

pré-escolar, básico, secundário, superior e FP, conforme Portaria nº 27/2018 de 8 Agosto. 

Sempre que demonstrado falta de recursos, pode ser negociado com a DNRE a extensão do 

prazo do regime pagamento em prestações, aprovado pelo OR para 2020, até Dez/21.

Na importação máq., equip., aces. e peças p/procº dessalinização de água para agricultura 

p/empresas licencª/AUTH, assoc. e coop. Inclui painéis fotovoltaicos,inversores e baterias.

Isenção de emolumentos em certidões
A emissão de certidões ou qualquer outro documento necessários para o cumprimento de 

obrigações fiscais é gratuita.

Financiamento tarifa social energia e água

Autorização p/elaborar reg. supl. rem. p/pessoal DNRE

É inscrito no Orçamento de Estado o montante de 100.000.000$00, para suportar a tarifa 

social de fornecimento de energia elétrica e de abastecimento de água.

Alteração ao Decreto-Lei n.º 37/2014, de 23 de Julho
Altera prazo de aplicação até que todos prédios operação cadastral de Sal, Boavista, S.V. e 

Maio estejam registados na CRP, incl. atos de retificação de erros, omissões e inexatidões.

Alteração à Lei  nº 88/VIII/2015, de 14 de Abril
Concessionárias passam a ser ent. adjud. obras públicas, aplicando-se regras estritas C.P., 

devendo mesmas elaborar/enviar anualmente lista contratos celebrados aos MF e Tutela.

Autorização legislativa para sorteio a realizar p/ DNRE
O Governo é AUTH a aprovar regime legal dum sorteio p/atribuição de prémio às pessoas 

singulares cujo NIF estiver associado a fatura, TVD e Recibo de renda comunicado à DNRE.

Regime especial de aplicação do IVA
Até aprovação pela AN do Regime Especial Aplicação IVA é concedido crédito IVA através da 

não liquidação IVA, conforme diploma próprio, ficando fornecedor com direito a dedução.

Medidas de controlo sanitário nas viagens domésticas
São autorizadas viagens domésticas aéreas/marítimas aos PAX que realizem testes rápidos no 

máx. 72 horas antes. Os 1.000$00 cobrados são consignados à aquisição novos testes.

Incentivos importação alimentos, med. e mat. irrigação



Incentivos à dessalinização de água para uso agrícola

Benef. a agric./criadores gado na reg. prédios rústicos
Nos atos notariais, incluindo as escrituras e os atos notariais avulsos, necessários para a 

regularização de registo dos prédios rústicos.

Bonificação juros p/microprodução energia renovável
Nos créditos a famílias/entidades REMPE p/aquis. equip/serviços p/instalar microprodução 

energia renovável nos termos da lei. Aplicável consumidores finais de baixa tensão normal.

Na importação pasto, alimento, produtos p/vacinação animais e material rega gota-a-gota no 

âmbito programa de mitigação seca; aplica-se à produção de alimentos para animais.

Bonificação de taxa de Juros

Incentivos às pessoas com deficiência

Manutenção em vigor do pagamento em prestações

O Governo fica autorizado a revogar diplomas avulsos sobre remunerações acessórias e a 

elaborar novo regime, legal e equitativo, com base na avaliação do mérito e resultados.



2021 2020 DIFERENÇA %

350.760.000 367.529.529 -16.769.529 -5%

11.500.000.000 11.500.000.000 - -

5.869.611.414 796.512.000 5.073.099.414 637%

A partir de 20.000.000 A partir de 20.000.000 - -

Op. ativas, aquis. ativos e assunção passivos e regulª - - - -

- - - -

OBS: O leitor deve inteirar-se melhor das condições diversas para obtenção dos incentivos ou benefícios previstos no OE 2021 através de uma leitura mais aprofundada do Diploma que aprova o referido Orçamento de Estado.

O Governo fica AUTH a conceder empréstimos de retrocessão/realizar outras operações de 

crédito ativas, bem como renegociar condições e tomar medidas para incentivar cobrança de 

empréstimos anteriores; a adquirir créditos e assumir passivos de EP; e a regularizar as 

responsabilidades decorrentes de situações do passado junto das EP, mistas e privadas e 

pessoas coletivas de utilidade pública administrativa.

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2021 VERSUS ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020

ALGUNS NÚMEROS COMPARADOS

Promoção de mobilidade entre as ilhas Dotação orçamental para promoção da mobilidade entre as ilhas

Sendo 7.000 milhões p/setor público; 4.000 milhões p/setor privado; e 500 milhões para os 

partidos políticos ou organizações afins, devido adiamento pag. despesas obrigatórias.

Financiamento do Orçamento do Estado
Fica o Governo autorizado a aumentar o endividamento interno líquido em 5.869.611.414$00 

para fazer face às necessidades de financiamento do OE.

Fiscalização preventiva do Tribunal de Contas
Incl. contratos de empreitadas OP, fornecimento bens/serviços e contratos programa e 

protocolos celebrados pela Administração Central e Autárquica.

Moeda: CVE

O Governo fica autorizado a tomar medidas visando uma gestão eficiente da dívida pública, 

mormente substituição de empréstimos ou modalidade de empréstimos, reforçar dotações 

orçamentais para amortização da dívida, pagamento antecipado, etc.

Dívida pública

ITEM OBSERVAÇÕES

Garantias do Estado-limite para aval e outras garantias


