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NEWSLETTER DE MARÇO DE 2020 

 
 

Estimado Cliente, 
 
 

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

durante o mês de Março de 2020: 
 
 

Estabelecimento das normas que regulam a realização do investimento direto dos emigrantes em Cabo Verde 
 

A Lei nº73/IX/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº24 de 2 de Março 2020, estabelece as normas que regulam a 

realização do investimento direto dos emigrantes em Cabo Verde. 
 

Concessão ao Governo autorização legislativa p/alterar Código Marítimo, aprovado p/Decreto-Legislativo nº14/10 de 15/11 
 

A Lei nº75/IX/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº24 de 2 de Março 2020, concede ao Governo a autorização 

Legislativa para alterar o Código Marítimo, aprovado pelo Decreto legislativo nº14/10, de 15 de Novembro. 
 

Alteração da Lei nº41/VI/2004, 5 de Abril, que estabelece as bases do Serviço Nacional de Saúde  
 

A Lei nº76/IX/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº24 de 2 de Março 2020, procede à primeira alteração da Lei 

nº41/VI/2004, que estabelece as bases do Serviço Nacional de Saúde. 
 

Alteração Dec-lei nº27/18, de 24/5, que estabelece estrutura, organização e funcionamento Ministério Economia Marítima 
 

O Dec-lei nº14/20, publicado na I Série do B.O. nº24 de 2 de Fevereiro 2200, procede à primeira alteração do Decreto-lei 

nº27/2018, 24 de Maio, que estabelece a estrutura, a organização e o funcionamento do Ministério da Economia Marítima. 
 

Reestruturação Arquivo Nacional de Cabo Verde, que passa a ser Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde (IANCV) 
 

O Dec-lei nº18/20, publicado na I Série do B.O. nº26 de 4 de Fevereiro 2020, procede à reestruturação do Arquivo Nacional 

de Cabo Verde (ANCV), que passa a ser Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde (IANCV). 
 

Aprovação para ratificação acordo entre GCV e Guiné Equatorial sobre promoção e proteção reciproca de investimentos 
 

O Decreto nº03/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº27 de 6 de Março 2020, aprova para ratificação o acordo 

entre o Governo de Cabo Verde e o Governo da Guiné Equatorial sobre promoção e a proteção reciproca de investimentos. 
 

Aprovação do Código do Registo Comercial e alteração do Decreto-lei nº 59/99 de 23/9 e do Decreto-lei nº 5/2004 de 16/2 
 

O Decreto-Lei nº20/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº27 de 6 de Março 2020, aprova o Código do Registo 

Comercial e procede à alteração do Decreto-Lei nº59/99 de 23 de Setembro e do Decreto-Lei nº5/2004 de 16 de Fevereiro. 
 

Criação dos serviços sociais dos funcionários da Polícia Judiciária 
 

O Decreto-Lei nº21/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº30 de 13 de Março de 2020, cria os serviços sociais dos 

funcionários da Polícia Judiciária. 
 

Prorrogação até 30 de Abril de 2020 do prazo de interdição dos voos com procedência da Itália para Cabo Verde 
 

A Resolução nº45/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº30 de 13 de Março de 2020, prorroga até 30 de abril de 

2020 o prazo de interdição dos voos com procedência da Itália para Cabo Verde. 
 

Aprovação do plano nacional de contingência para a prevenção e controlo da pandemia de coronavírus (COVID-19) 
 

A Resolução nº46/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº30 de 13 de Março de 2020, aprova o plano nacional de 

contingência para a prevenção e controlo da pandemia de coronavírus (COVD-19). 
 

Atualização dos preços dos produtos petrolíferos para o mês de Março de 2020 
 

A Deliberação nº5/CA/2020, publicada na II Série do Boletim Oficial nº34 de 13 de Março de 2020, atualiza os preços dos 

produtos petrolíferos para o mês de Março de 2020. 
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Ajustamento das tarifas de eletricidade para Electra, a partir do dia 1 de Abril 2020, por um (1) período de seis (6) meses  
 

A Deliberação nº6/CA/2020, publicada na II Série do Boletim Oficial nº34 de 13 de Março de 2020, ajusta as tarifas da 

eletricidade para a empresa Electra, a partir do dia 1 de Abril de 2020, por um (1) período de seis (6) meses. 
 

Ajustamento das tarifas de eletricidade para AEB, a partir do dia 1 de Abril 2020, por um (1) período de seis (6) meses  
 

A Deliberação nº7/CA/2020, publicada na II Série do B.O. nº34 de 13 de Março de 2020, ajusta as tarifas da eletricidade 

para a empresa Águas e Eletricidade de Boa Vista, a partir do dia 1 de Abril de 2020, por um (1) período de seis (6) meses. 
 

Interdição das ligações aéreas de Cabo Verde com todos os países assinalados com a pandemia Covid-19 
 

A Resolução nº48/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº31, Suplemento de 17 de Março de 2020, interdita as 

ligações aéreas de Cabo Verde com todos os países assinalados com a pandemia Covid-19. 
 

Aprovação, para adesão, da convenção da União Africana sobre cibersegurança e proteção de dados pessoais 
 

A Resolução nº153/IX2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº31 de 17 de Março de 2020, aprova para adesão, a 

convenção da União Africana sobre cibersegurança e proteção de dados pessoais. 
 

Aprovação do acordo cooperação económica e técnica entre Governo da República de Cabo Verde e Governo da Hungria 
 

O Decreto nº4/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº31 de 17 de Março de 2020, aprova o acordo de cooperação 

económica e técnica entre Governo da República de Cabo Verde e o Governo da Hungria. 
 

Declaração da situação de contingência em todo o território nacional 
 

O Despacho conjunto nº1/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº36 de 18 de Março de 2020, declara a situação de 

contingência em todo o território nacional. 
 

Definição de regime geral de gestão e do ordenamento das atividades de pesca nas águas marítimas nacionais e alto mar 
 

O Despacho conjunto nº2/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº33 de 19 de Março de 2020, define o regime geral 

de gestão e do ordenamento das atividades de pesca nas águas marítimas nacionais e no alto mar. 
 

Aprovação do regime jurídico dos serviços de gestão de resíduos urbanos  
 

O Decreto-Lei nº26/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº33 de 19 de Março de 2020, aprova o regime jurídico dos 

serviços de gestão de resíduos urbanos. 
 

Definição modelo automático atribuição tarifa social fornecimento energia elétrica a clientes economicamente vulneráveis  
 

A Portaria Conjunta nº14/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº33 de 19 de Março de 2020, define modelo 

automático de atribuição da tarifa social de fornecimento de energia elétrica a clientes economicamente vulneráveis. 
 

Aprovação das medidas de contingência para a ilha de Boa Vista 
 

A Resolução nº51/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº34 de 20 de Março de 2020, aprova as medidas de 

contingência para a ilha de Boa Vista. 
 

Aprovação das medidas de contingência ao Coronavírus (Covid-19) 
 

A Deliberação nº06/2020, publicada na II Série do Boletim Oficial nº37 de 20 de Março de 2020, aprova as medidas de 

contingência ao Coronavírus (Covid-19). 
 

Atribuição à BTOC-Sociedade Unipessoal, Lda., do alvará que a acredita como entidade formadora 
 

O Despacho nº01/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº37 de 20 de Março de 2020, atribui à BTOC-Sociedade 

Unipessoal, Lda., o alvará que a acredita como entidade formadora. 
 

Atribuição à ACIF-Auditoria, Consultoria e Formação em Segurança, Lda., alvará que a acredita como entidade formadora 
 

O Despacho nº02/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº37 de 20 de Março de 2020, atribui à ACIF-Auditoria, 

Consultoria e Formação em Segurança, Lda., o alvará que a acredita como entidade formadora. 
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Atribuição à Mente Avançada Finanças, Sociedade Unipessoal Lda., do alvará que a acredita como entidade formadora 
 

O Despacho nº03/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº37 de 20 de Março de 2020, atribui à Mente Avançada 

Finanças, Sociedade Unipessoal, Lda., o alvará que a acredita como entidade formadora. 
 

Atribuição à Gesso & Perfil CV - Construção e Comércio, S. U., Lda., do alvará que a acredita como entidade formadora 
 

O Despacho nº04/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº37 de 20 de Março de 2020, atribui à Gesso & Perfil CV-

Construção e Comércio, Sociedade Unipessoal, Lda., o alvará que a acredita como entidade formadora. 
 

Atribuição à PD-Consultoria, S.A., do alvará que a acredita como entidade formadora 
 

O Despacho nº05/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº37 de 20 de Março de 2020, atribui à PD-Consultoria, 

S.A., o alvará que a acredita como entidade formadora. 
 

Estabelecimento das medidas excecionais e temporárias de resposta à Covid-19 a adotar pelas creches  
 

A Resolução nº52/2020, publicada na II Série do B.O nº35 de 23 de Março de 2020, estabelece medidas excecionais e 

temporárias de resposta à Covid-19 a adotar pelas creches que prestam cuidados dirigidos às crianças de 0 a 3 anos. 
 

Criação Conselho de Prevenção da Corrupção, autoridade administrativa independente, a funcionar junto Tribunal Contas  
 

A Lei nº77/IX/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº35 de 23 de Março de 2020, cria o Conselho de Prevenção da 

Corrupção (CPC), autoridade administrativa independente, a funcionar junto do Tribunal de Contas. 
 

Regulamento da organização, competência e funcionamento do CFP criada p/Lei nº55/IX/20 de1/6 e estatuto dos membros  
 

A Lei nº78/IX/2020, publicada na I Série do B.O nº35 de 23 de Março de 2020, regula a organização, competência e 

funcionamento do Conselho das Finanças Publicas, criada pela Lei nº55/IX/20 de 1/6 e o estatuto dos seus membros. 
 

Revogação regime das instituições de crédito autorização restrita, previsto nos artigos 38º e 45º da Lei nº61/VIII/14 de 23/4 
 

A Lei nº79/IX/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº35 de 23 de Março de 2020, revoga o regime aplicável às 

instituições de crédito de autorização restrita, previsto nos artigos 38º e 45º da Lei nº 61/VIII/2014, de 23 de Abril. 
 

Criação da Parpública CV, S.A., sociedade gestora de participações sociais do Estado (SGPS) 
 

O Decreto-Lei nº28/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº35 de 23 de Março de 2020, procede à criação da 

Parpública CV, S.A., sociedade gestora das participações sociais do Estado (SGPS). 
 

Criação da Imopública CV, S.A., sociedade gestora de imóveis do Estado (SGI) 
 

O Decreto-Lei nº29/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº35 de 23 de Março de 2020, procede à criação da 

Imopública CV, S.A., sociedade gestora de imóveis do Estado (SGI). 
 

Estabelecimento regime jurídico de alienação capital social da CV Handling, S.A. e aprovação do caderno de encargos 
 

O Decreto-Lei nº31/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº35 de 23 de Março 2020, estabelece o regime jurídico de 

alienação do capital social da CV Handling, S.A. e aprova o caderno de encargos subjacente ao procedimento de alienação. 
 

Alteração do Decreto-lei n47/2016 de 27/9, que estabelece a estrutura, organização e normas de funcionamento do MJT  
 

O Decreto-Lei nº32/20, publicado na I Série do B.O. nº35 de 23 de Março de 2020, procede à 1ª alteração do Decreto-lei 

nº47/16 de 27/9, que estabelece a estrutura, organização e normas de funcionamento do Ministério da Justiça e Trabalho. 
 

Criação da empresa Água e Rega, S.A.,-sociedade anónima unipessoal, e cria os seu estatutos  
 

O Decreto-Lei nº33/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº35 de 23 de Março 2020, cria a empresa Água e Rega, 

S.A., Sociedade Anónima Unipessoal, de capitais públicos, tendo o Estado como único acionista, e aprova o seu estatuto. 
 

Alteração do Decreto-lei nº3/2020 de 17/1, que estabelece normas e procedimentos necessários à execução OE para 2020  
 

O Decreto-Lei nº34/20, publicado na I Série do B.O. nº35 de 23 de Março 2020, procede à 1ª alteração do Decreto-Lei 

nº3/2020 de 17/1, que estabelece as normas e procedimentos necessários à execução do OE para ano económico 2020. 
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Criação e regulamento do Estatuto de Projeto de Mérito Diferenciado, abreviadamente designado por PMD  
 

O Lei nº80/IX/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº36 de 26 de Março de 2020, cria e regula o Estatuto de Projeto 

de Mérito Diferenciado, abreviadamente designado por PMD. 
 

Estabelecimento do regime jurídico aplicável à comunicação das irregularidades nas instituições financeiras  
 

O Lei nº81/IX/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº36 de 26 de Março de 2020, estabelece o regime jurídico 

aplicável à comunicação das irregularidades nas instituições financeiras e nas sociedades emitentes de valores imobiliários. 
 

Aprovação do Estatuto da Ordem Profissional dos Auditores e Contabilistas Certificados de CV, designada de OPACC 
 

A Lei nº82/IX/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº36 de 26 de Março de 2020, aprova o Estatuto da Ordem 

Profissional dos Auditores e Contabilistas Certificados de Cabo Verde, designada de OPACC. 
 

Aprovação do modelo de alvará, que titula o licenciamento do exercício da atividade de trabalho temporário 
 

A Portaria nº15 /2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº36 de 26 de Março de 2020, aprova o modelo de alvará, que 

titula o licenciamento do exercício da atividade do trabalho temporário. 
 

Declaração da situação de calamidade em todo território nacional 
 

A Resolução nº53/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº36 de 26 de Março de 2020, declara a situação de 

calamidade em todo o território nacional. 
 

Retificação da publicação feita no B.O. nº130, I Série, de 31 Dez 2019, Mapas XV da Lei nº145/IX/19, que aprova OE 2020  
 

A Retificação nº2/IX/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº37 de 27 de Março de 2020, procede a alterações na 

publicação feita de forma inexata no B.O nº130, I Série, de 31 de Dezembro de 2019. 
 

Aprovação das medidas de aceleração da transformação digital na administração pública 
 

A Resolução nº54/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº37 de 27 de Março de 2020, aprova as medidas de 

aceleração da transformação digital na administração pública cabo-verdiana. 
 

Criação, no âmbito da estratégia de fomento do empreendedorismo, do Governo Cabo Verde, da bolsa Cabo Verde digital 
 

A Resolução nº57/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº37 de 27 de Março de 2020, cria, no âmbito da estratégia 

do fomento do empreendedorismo, do Governo Cabo Verde, a bolsa Cabo Verde digital. 
 

Declaração do Estado de Emergência justificada por calamidade pública  
 

O Decreto Presidencial nº6/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº38 de 28 de Março de 2020, Declara o Estado de 

Emergência, em Cabo Verde, justificada por calamidade pública. 
 

Concessão de autorização a S. Exa. PR para Declaração do Estado de Emergência, justificada por calamidade pública  
 

A Resolução nº109/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº38 de 28 de Março de 2020, concede autorização a S. 

Exa. PR para Declaração do Estado de Emergência, em Cabo Verde, justificada por calamidade pública. 
 

Aprovação do Decreto-Lei de execução da declaração do Estado de Emergência  
 

O Decreto-Lei nº36/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº38, Suplemento, de 28 de Março de 2020, aprova as 

medidas de execução da declaração do Estado de Emergência em Cabo Verde. 
 

Instituição de medidas preventivas e restritivas adicionais e a nível municipal contra o Covid-19 
 

A Deliberação nº7/2020, publicada na II Série do Boletim Oficial nº41 de 28 de Março de 2020, institui as medidas 

preventivas e restritivas adicionais e a nível municipal contra o Covid-19. 
 

Aprovação medidas de proteção social das famílias e dos rendimentos dos que operam no sector informal da economia  
 

A Resolução nº58/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº39 de 30 de Março de 2020, aprova medidas dirigidas à 

proteção social das famílias e à proteção dos rendimentos dos que operam no sector informal da economia. 
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Estabelecimento de medidas excecionais temporárias de proteção social, fiscais e parafiscais de resposta a Covid-19 
 

O Decreto-Lei nº37/2020, publicado na I Série do B.O. nº40 de 31 Março 20, estabelece medidas excecionais e temporárias 

em matéria de proteção social e medidas fiscais, parafiscais e de gestão dos recursos humanos, de resposta à Covid-19. 

 

Estabelecimento medidas excecionais de crédito às famílias, empresas e instituições particulares de solidariedade social 
 

O Decreto-Lei nº38/20, publicado na I Série do B.O. nº40 de 31/3/20, estabelece medidas excecionais de crédito às famílias, 

empresas e instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social no âmbito de Covid-19. 

 

Aprovação de acordo de crédito à exportação entre a Republica de Cabo Verde e a Unicredit Bank of Austria, AG 
 

O Decreto nº5/2020, publicado na I Série do Boletim oficial nº40 de 31 Março de 2020, aprova o acordo de crédito à 

exportação entre a Republica de Cabo Verde e a Unicredit Bank of Áustria, AG. 
 

Estabelecimento valores anuais p/energia elétrica de origem renovável, p/produtores no regime geral de microproduções  
 

A Deliberação nº10/CA/20, publicada na II Série do B.O. nº42 de 31 Março de 2020, estabelece os valores anuais para 

energia elétrica de origem renovável, para produtores no regime geral de microproduções. 
 

Estabelecimento valor anual da constante iluminação pública (KIP), p/contribuição p/o custeio serviço iluminação pública 
 

A Deliberação nº11/CA/20, publicada na II Série do Boletim Oficial nº42 de 31 Março de 2020, estabelece o valor anual da 

constante iluminação pública (KIP), para a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (CIP). 

 

 

2. Queira V. Exa. também anotar o fundamental das obrigações empresariais para o próximo mês de Abril de 2020, 

constantes do quadro seguinte: 

 

 

ENTIDADE DATA DESCRIÇÃO 

Repartição de Finanças do Concelho 01-15 Pagamento do IRPS retido na fonte referente ao mês anterior 

INPS-Instituto Nacional de Previdência 

Social 
01-15 Pagamento das Contribuições para o INPS referente mês anterior 

Repartição de Finanças do Concelho 01-30 Entrega de declaração mensal Modelo 106 e pagamento do IVA-Regime normal 

Repartição de Finanças do Concelho ou 

Casa do Cidadão ou INPS 
01-30 Entrega dos anexos clientes e fornecedores ref. 1º trimestre e pagamento TEU-Tributo Especial Unificado-REMPE 

Repartição de Finanças do Concelho 01-Abr a 31-Mai Entrega da declaração anual de rendimentos Modelo 1B e anexos e autoliquidação IRPC ref. exercício anterior 

Repartição de Finanças do Concelho 01-30 Entrega da declaração anual de rendimentos Modelo 112 e anexos e autoliquidação IRPS ref. exercício anterior 

Câmara Municipal do Concelho 01-30 Pagamento do imposto de circulação de veículos automóveis 

Câmara Municipal do Concelho 01-30 Pagamento do IUP-Imposto único sobre património - contribuição predial autárquica (1ª prestação) 

Instituto Nacional de Estatística 01-Abr a 31-Mai Entrega das demonstrações financeiras referentes ao exercício anterior 

Companhia de Seguros Garantia, SA ou 

IMPAR,SA 
01-30 Pagamento do prémio do seguro SOAT e de outros prémios de seguro vencidos no mês 

 
 
 

3. Alertamos V. Exa. para outras obrigações, de prazo variável, que poderá estar sujeito, conforme quadro seguinte: 
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ENTIDADE DESCRIÇÃO 

Câmara Municipal   

Taxa de renovação do alvará de licença comercial retalhista 
 

   Paga anualmente dependendo da data da licença inicial 

Taxa de letreiros e de publicidade Paga anualmente, devendo informar-se junto da Câmara Municipal 

Electra, Câmara Municipal ou Águas de Santiago  
 Taxas de esgoto e de recolha de lixo   Paga anualmente, devendo informar-se junto Electra, Câmara Municipal ou Águas Santiago (AdS) 

Câmara de Comércio   
   Taxa de Renovação do alvará de licença de importação   Paga anualmente dependendo da data da licença inicial 

Seguros nas entidades seguradoras   

Seguro de incêndio das instalações Prazo de pagamento consoante o contrato 

Seguro de equipamentos ou multirrisco 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 – fatura mensal conforme viagens realizadas 

Seguro de mercadorias em armazém  Pago trimestral., semestral ou anualmente podendo ser flutuante e ajust. conf. stock médio anual 

Seguro de transporte de mercadoria Pago no momento da emissão da 1ª apólice 

Seguro escolar Pago trimestral, semestral ou anualmente, consoante contrato 

Seguro de responsabilidade civil profissional  Pago trimestral, semestral ou anualmente, consoante contrato 

Associações profissionais-Câmaras, Associações e Ordens   
Quota de associado  Paga mensal, trimestral, semestral ou anualmente. 

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

CV Telecom, CV Multimédia, Electra ou Águas de Santiago   

Telefone fixo, internet, água e eletricidade da rede pública Pagos no prazo de um mês após a leitura do cons, i.e. entre 15-30 do 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 Março de 2020 
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