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NEWSLETTER DE MAIO DE 2014 

 

 

Estimado Cliente, 

 

 

1. Informamos a V. Exa. as principais alterações na legislação económico-financeiro e contabilístico - fiscal 

cabo-verdiana durante o mês de Maio de 2014: 

 

 

Aprovação do acordo entre Cabo Verde e Guiné Equatorial para exploração de serviços aéreos 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Resolução nº 101/VIII/2014 de 08 de Maio, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 31 de 8 de Maio, 

aprova, para rectificação, o acordo entre o Governo da República de Cabo Verde e o Governo da República 

da Guiné Equatorial para exploração de serviços aéreos entre e para além dos respectivos territórios, 

assinado no dia 16 de Junho de 2010. 

 

Definição dos critérios de recolha de dados das instituições de ensino superior 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Portaria nº 30/2014 de 12 de Maio, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 32 de 12 de Maio, define os 

critérios de recolha de dados das instituições de ensino superior, de modo a permitir o seguimento dos 

diplomados, no sentido de determinar, além dos indicadores de empregabilidade, também, indicadores 

relativos ao grau de satisfação com a sua formação académica e que servirá como instrumento de definição 

de estratégias dessas instituições. 

 

Aprovação do livro branco sobre o Estado do Ambiente em Cabo Verde 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Resolução nº 104/VII/2014 de 21 de Maio, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 34 de 21 de Maio, 

aprova o livro branco sobre o Estado do Ambiente em Cabo Verde em decorrência do estabelecido na Lei nº 

86/IV/93 de 26 de Junho, que define as Bases da Política do Ambiente nos Termos da Constituição da 

República de Cabo Verde, documento esse que sintetiza o estado da gestão dos recursos naturais e do 

ambiente em Cabo Verde e analisa a forma como os agentes vem fazendo uso desses recursos. 
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Aprovação do Acordo entre União Europeia e Cabo Verde sobre Facilitação de Vistos de Curta Duração 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Resolução nº 106/VIII/2014 de 23 de Maio, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 35 de 23 de Maio, 

aprova, para ratificação, o Acordo entre a União Europeia e a República de Cabo Verde sobre a Facilitação 

de Emissão de Vistos de Curta Duração para cidadãos da República de Cabo Verde e da União Europeia, 

no sentido de promover os contactos entre os seus cidadãos, como condição essencial para um 

desenvolvimento estável dos laços. 

 

Aprovação do Documento de Estratégia de Crescimento e Redução da Pobreza 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Resolução nº 26/2014, de 19 de Março, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 20 de 19 de Março, 

aprova o Documento de Estratégia de Crescimento e Redução da Pobreza, cujo objectivo é o de estimular o 

desenvolvimento sustentável do país e o combate à pobreza a fim de abreviar as desigualdades sociais. 

 

Procedimentos de segurança das infra-estruturas importantes para o funcionamento do país 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O Decreto-Lei nº 27/2014 de 19 de Maio, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 33 de 16 de Maio, 

estabelece os procedimentos de identificação, designação e protecção das infra-estruturas essenciais, para 

o funcionamento, a segurança e o bem-estar económico e social da sociedade, bem como as 

responsabilidades pela concepção, definição, coordenação e execução das políticas nesta matéria. 

 

2. Queira V. Exa. também anotar o fundamental das obrigações empresariais para o próximo mês de Junho 

de 2014, constantes do quadro seguinte: 

 

ENTIDADE DATA DESCRIÇÃO 

Repartição de Finanças do Concelho 01 a 15 Pagamento do IUR-PS retido na fonte referente ao mês anterior 
INPS-Instituto Nacional de Previdência Social 01 a 15 Pagamento das Contribuições para o INPS referente mês anterior 

Repartição de Finanças do Concelho 01 a31 Entrega da declaração mensal modelo 106 e pagamento do IVA-Regime 
normal 

Repartição de Finanças do Concelho 01 a 31 Entrega da declaração trimestral modelo 107 e pagamento do IVA-
Regime simplificado 

Companhia de Seguros Garantia, SA ou IMPAR,SA 01 a 31 Pagamento do prémio do seguro SOAT e de outros prémios de seguro 
vencidos no mês 
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3. Alertamos V. Exa. para outras obrigações, de prazo variável, que eventualmente poderá estar sujeito, 

conforme consta do quadro seguinte: 

 

ENTIDADE DESCRIÇÃO 

Câmara MunicipalCâmara MunicipalCâmara MunicipalCâmara Municipal   
Taxa de renovação alvará licença retalhista  Paga anualmente dependendo da data da licença inicial 
Taxa de letreiros e de publicidade Paga anualmente, devendo informar-se junto da Câmara Municipal 
Taxa de recolha de lixo Paga anualmente, devendo informar-se junto da Câmara Municipal 

Electra, SAElectra, SAElectra, SAElectra, SA   
Taxa de esgoto Paga anualmente, devendo informar-se junto da Electra, SA 

Câmara de ComércioCâmara de ComércioCâmara de ComércioCâmara de Comércio   
Taxa de renovação alvará licença importação Paga anualmente dependendo da data da licença inicial 

Seguros nas entidades seguradorasSeguros nas entidades seguradorasSeguros nas entidades seguradorasSeguros nas entidades seguradoras   
Seguro de incêndio das instalações Prazo de pagamento consoante o contrato 
Seguro de equipamentos/multirisco profissional  Prazo de pagamento consoante o contrato 
Seguro de viaturas  Prazo de pagamento consoante o contrato 
Seguro de acidentes de trabalho facultativo Prazo de pagamento consoante o contrato 
Seguro de viagem  Pago antes da viagem. Pode ser apólice aberta - factura mensal  
Seguro de mercadorias em armazém  Prazo de pagamento consoante o contrato. Pode ser flutuante 
Seguro de transporte de mercadoria Pago no momento da emissão da 1ª apólice 
Seguro escolar Prazo de pagamento consoante o contrato 
Seguro de responsabilidade civil profissional  Prazo de pagamento consoante o contrato 

Associações empresariais e profissionaisAssociações empresariais e profissionaisAssociações empresariais e profissionaisAssociações empresariais e profissionais   
Quota de associado  Pago mensal, trimestral, semestral ou anualmente. 

Senhorios e intermediários de imobiliáriaSenhorios e intermediários de imobiliáriaSenhorios e intermediários de imobiliáriaSenhorios e intermediários de imobiliária   
Renda das instalações ocupadas     Paga adiantado, impreterivelmente até o dia 8 do mês corrente 

CV Telecom, CV Multimédia e ElectraCV Telecom, CV Multimédia e ElectraCV Telecom, CV Multimédia e ElectraCV Telecom, CV Multimédia e Electra   
Telefone, internet, água e electricidade  Pagos um mês após leitura do consumo-15 a 30 mês seguinte 

 

4. Eventualmente, as informações transmitidas podem não ser exaustivas, pelo que aconselhamos V. Exa. 

a recorrer aos Boletins Oficiais e às entidades competentes, para uma informação mais completa. 

 

Apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos. 

 

Praia, 31 de Maio de 2014 
 
 
 
 
AUDITEC – Sociedade de Auditores Certificados, Lda. 


