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5Nota de Apresentação

Nota de Apresentação

Nos termos constitucionais, a Assembleia Nacional, expressão genuína dos 
cabo-verdianos, residentes nas ilhas e na nossa diáspora, tem, para determinadas 
matérias competência absolutamente reservada para legislar. Os atos normativos 
resultantes dessa produção legislativa assumem, nomeadamente, a forma de 
Leis ou de Resoluções.

Para além das imposições constitucionais e legais, a Assembleia Nacional 
adotou, nesta IX Legislatura, por iniciativa do Presidente da Mesa e enquadrado 
no seu programa de Parlamento Aberto, o princípio de, anualmente, compilar, 
em coletâneas, todas as Leis e Resoluções aprovadas durante cada Sessão 
Legislativa.

Foi assim que se publicou, no ano passado, a primeira coletânea, referente ao 
período compreendido entre 20 de abril de 2016 e 31 de julho de 2017.

Esta é a segunda edição e pretende-se, à semelhança da primeira, dar 
continuidade à iniciativa de divulgação, a par da publicação obrigatória 
no Boletim Oficial, da  atividade legiferante desenvolvida pela Assembleia 
Nacional, facilitando, em cada ano,  a consulta por parte do público interessado.

Na presente edição da Coletânea estão reunidas as Leis e Resoluções aprovadas 
em plenário da Assembleia Nacional no período decorrido entre 01 de outubro 
de 2017 a 31 de julho de 2018.

 Este volume da Coletânea mantém a estrutura do primeiro, pois, compõe-se 
de duas partes: A primeira integra todas as Leis aprovadas e a segunda as 
Resoluções, com exceção daquelas que são de natureza administrativa e de 
eficácia meramente interna.

Esperamos com isso, fornecer aos estudiosos, aos usuários frequentes e ao 
público no geral um documento sistematizado e de fácil utilização.

Que façam um bom uso!

O Presidente da Assembleia Nacional,

Jorge Pedro Maurício dos Santos.
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LEI Nº 16/IX/2017
de 13 de dezembro

Procede à primeira alteração à Lei 89/VII/2011, de 14 de 
fevereiro que aprova a Orgânica do Ministério Público.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

A presente lei procede à primeira alteração à Lei n.º 89/VII/2011, de 14 de 
Fevereiro, que aprova a Orgânica do Ministério Público.

Artigo 2.º
Alterações

São alterados os artigos 7.º, 16.º, 19.º, 22.º, 35.º, 37.º, 58.º, 68.º, 71.º, 73.º, 75.º, 
76.º, 79.º, 80.º e 109.º, que passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 7.º

[…]

1. […]

2. O Ministério Público é representado nos Tribunais de Relação pelos 
Procuradores da República de Círculo.  

3. Nos demais tribunais, a representação do Ministério Público é feita por 
Procuradores da República.

4. Na falta de Procuradores-Gerais Adjuntos e de Procuradores da República 
de Círculo, o Conselho Superior do Ministério Público, sob proposta do 
Procurador-Geral da República, designa o magistrado que, transitoriamente 
assegura a representação do Ministério Público nos tribunais referidos 
nos números 1 e 2.

5. Nos casos referidos no número anterior, o magistrado designado tem 
os direitos e regalias correspondentes à categoria de Procurador-Geral 
Adjunto ou Procurador da República de Círculo, respetivamente.



9LEI Nº 16/IX/2017

Artigo 16.º

[…]

1. […]

2. A Procuradoria-Geral da República aprova o seu projeto de orçamento e 
apresenta-o ao Governo nos prazos determinados para a elaboração da 
proposta de lei do Orçamento de Estado.

3. A Procuradoria-Geral da República aprova o projeto de orçamento das 
suas receitas próprias que depende da venda das publicações por elas 
editadas e de quaisquer outras fontes permitidas por lei.

4. O produto das receitas próprias a que se refere o número anterior pode 
ser aplicado na realização de despesas correntes e de capital que, em cada 
ano, não possam ser suportadas pelas verbas inscritas no Orçamento do 
Estado e de despesas resultantes de estudos, análises e outros trabalhos 
extraordinários.

5. Cabe à Procuradoria-Geral da República, relativamente à execução do seu 
orçamento, a competência que é atribuída aos membros do Governo em 
matéria de administração financeira. 

Artigo 19.º

[…]  

1. […]

2. Funcionam na Procuradoria-Geral da República, na dependência do 
Procurador-Geral da República, o Conselho Consultivo da Procuradoria-
Geral da República, os Serviços de Apoio Técnico e Administrativo, 
o Departamento Central de Ação Penal, o Departamento Central do 
Contencioso do Estado, o Departamento Central de Cooperação e Direito 
Comparado, o departamento Central de Interesses Difusos e o Conselho 
para a Adoção Internacional.

Artigo 22.º

[…] 
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1. […]

a) […]

b) […]

c) […]

2. […]

a) […]

b) […]

c) […]

d) […]

e) […]

f) […]

g) […]

h) […]

i) […]

j) […]

k) Elaborar o orçamento e orientar a sua execução, autorizar a realização 
das despesas orçamentadas e apresentar a conta de gerência anual, 
no prazo legal, ao julgamento do Tribunal de Contas;

[Anterior alínea k]

1. […]

2. […] 

Artigo 35.º

[…]  

1. Os vogais referidos no número 1 do artigo 33.º dispõem de um mandato 
de três anos, renovável.

2. […]
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3. […]

Artigo 37.º

[…]

1. […] 

a) […]

b) […]

c) […]

d) […]

e) […]

f) […]

g) […]

h) […]

i) […]

j) […]

k) […]

l) […]

m) […]

n) […]

o) […]

p) […]

q) Elaborar e aprovar o seu regulamento interno, bem como aprovar o 
da Procuradoria-Geral da República e dos respetivos serviços, sob 
proposta do Procurador-Geral da República;

[Anterior alínea q)]

2. […]
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Artigo 58.º

Atribuições

O CSMP exerce a fiscalização da atividade do Ministério Público e realiza 
inspeções, sindicâncias, inquéritos e instrução de processo disciplinares 
através do serviço de inspeção.

3. A composição, o funcionamento e a competência do serviço de inspeção 
são regulados por lei.

4. [Revogado]

5. […]

6. […]

7. [Revogado]

Artigo 68.º

[…]

1. À Direção dos Serviços de Apoio Técnico e Administrativo compete 
a gestão, coordenação e controlo dos recursos humanos, financeiros e 
patrimoniais da Procuradoria-Geral da República, bem como o apoio 
administrativo ao CSMP e ao Conselho Consultivo.

2. A Direção dos Serviços de Apoio Técnico e Administrativo compreende 
a Unidade de Administração e Processos e a Unidade de Administração 
Geral.

3. A Direção dos Serviços de Apoio Técnico e Administrativo é dirigida pelo 
Diretor de Gabinete do Procurador-Geral da República.

4. As unidades referidas no número anterior são coordenadas por técnicos 
superiores, secretários ou escrivães de Direito designados pelo Procurador-
Geral da República, ouvido o Diretor de Gabinete.

5. Os técnicos superiores, secretários ou escrivães de Direito, enquanto 
no exercício de funções referidas no número anterior, têm direito a um 
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acréscimo remuneratório correspondente a 10% (dez por cento) do seu 
vencimento base.

6. Ao dirigente da Direção dos Serviços de Apoio Técnico e Administrativo 
aplica-se o disposto no número anterior.

Artigo 71.º

[…]

1. […]

2. O Departamento Central de Ação Penal é constituído por um Procurador-
Geral Adjunto, que o dirige, e por Procuradores da República, designados 
pelo CSMP, sob proposta do Procurador-Geral da República.

3. Na falta de Procurador-Geral Adjunto, dirige o Departamento Central de 
Ação Penal um Magistrado do Ministério Público, designado pelo CSMP, 
sob proposta do Procurador-Geral da República.

Artigo 73.º

[…]

1. […]

2. O Departamento Contencioso do Estado é constituído por um Procurador-
Geral Adjunto que dirige, e por Procuradores da República, designados 
pelo CSMP, sob proposta do Procurador-Geral da República. 

3. Na falta de Procurador-Geral Adjunto, dirige o Departamento Contencioso 
do Estado um Magistrado do Ministério Público, designado pelo CSMP, 
sob proposta do Procurador-Geral da República. 

Artigo 75.º

[…]

1. […]

a) […]

b) […]
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c) […]

d) […]

e) […]

f) […]

g) […]

h) […]

2. O Departamento Central de Cooperação e de Direito Comparado é 
constituído por um Procurador-Geral Adjunto, que dirige, e por 
Procuradores da República, designados pelo CSMP, sob proposta do 
Procurador-Geral da República.

3. Na falta de Procurador-Geral Adjunto, dirige o Departamento Central de 
Cooperação e de Direito Comparado um Magistrado do Ministério Público, 
designado pelo CSMP, sob proposta do Procurador-Geral da República.

Artigo 76.º

[…]

1. […]

2. […]

a) […]

b) […]

c) […]

3. […]

4. Na falta de Procurador-Geral Adjunto, dirige o Departamento Central de 
Interesses Difusos um Magistrado do Ministério Público, designado pelo 
CSMP, sob proposta do Procurador-Geral da República.

Artigo 79.º

[…]
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1. A Procuradoria da República de Círculo é dirigida por um Procurador da 
República de Círculo, designado pelo CSMP, sob proposta do Procurador-
Geral da República, com a designação de Procurador da República de 
Círculo. 

2. […]

Artigo 80.º

[…]

1. […]

a) […]

b) […]

c) […]

d) […]

e) […]

f) […]

g) […]

h) […]

2. […]

3. Na falta de Procuradores da República de 1ª Classe, o Procurador da 
República de Círculo pode ser coadjuvado por Procuradores da República 
de 2ª ou 3ª Classe, designados pelo CSMP, sob proposta do Procurador-
Geral da República.

Artigo 109.º

[…]

1. […]

2. Os magistrados que exercem funções de dirigente nos departamentos, ou 
de coordenação das atividades do Ministério Público nas Procuradorias 
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da República têm direito a um suplemento de disponibilidade permanente 
correspondente a 25% da remuneração base, que acresce ao estatuto 
remuneratório de origem”. 

Artigo 3.º
Aditamentos

É aditado a Secção X e o artigo 76.º-A à Lei n.º 89/VII/2011, de 14 de fevereiro, 
que aprova a Orgânica do Ministério Público, com a seguinte redação:

“Secção X

Conselho para a Adopção Internacional

Artigo 76.º-A

Competência e composição

1. O Conselho para a Adoção Internacional é uma entidade administrativa 
com poderes de autoridade para a prática, aprovação e autorização de atos 
relativos à adoção com elementos de estraneidade.

2. O Conselho para a Adoção Internacional exerce suas competências em todo 
território nacional, seja qual for a lei reguladora da Adoção Internacional.

3. O Conselho para a Adoção Internacional é presidido por um magistrado 
do Ministério Público, indigitado pelo Procurador-Geral da República, 
de entre os Procuradores da República, com pelo menos cinco anos de 
experiência no domínio do direito de família e menores, tanto interno, 
como internacional. 

4. Integram ainda o Conselho para a Adoção Internacional pelo menos um 
técnico de serviço social e um psicólogo, com, no mínimo, cinco anos 
de experiência no domínio do direito de família e menores, todos de 
reconhecida competência e idoneidade no domínio dos assuntos sociais 
e psicológicos, respetivamente, os quais são igualmente indigitados pelo 
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Procurador-Geral da República, sob proposta do presidente do Conselho 
para a Adoção Internacional.

5. O Conselho para a Adoção Internacional adota o seu próprio regimento 
de funcionamento.”

Artigo 4.º
Revogação

São revogados o número 2 do artigo 33.º e o artigo 59.º da Lei n.º 89/VII/2011, 
de 14 de fevereiro.

Artigo 5.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 27 de outubro de 2017.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.

Promulgada em 1 de Dezembro de 2017
Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca.

Assinada em 11 de Dezembro de 2017

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.
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LEI N.º 17/IX/2017
de 13 de dezembro

Cria o Juízo Crime e o Juízo Cível no Tribunal Judicial de 
Comarca de primeiro acesso de Santa Cruz.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Criação

São criados o juízo crime e o juízo cível no tribunal judicial da comarca de 
primeiro acesso de Santa Cruz. 

Artigo 2.º
Competência do juízo cível

1. Compete ao juízo cível a preparação e o julgamento das ações cíveis, 
laborais, de família e de menores, bem como as correspondentes incidentes 
e procedimentos, desde que, por lei, não sejam da competência de outros 
tribunais.

2. Compete ainda ao juízo cível a preparação e o julgamento dos processos 
administrativos cuja competência lhe seja atribuída pelas leis do contencioso 
administrativo.

Artigo 3.º
Competência do juízo crime

Compete ao juízo crime o julgamento e termos subsequentes nos processos 
de natureza criminal que, por lei, não sejam atribuídos a outros tribunais, e 
a prática dos atos de natureza jurisdicional nas fases processuais anteriores 
ao julgamento, nos termos da lei processual penal e de acordo com o exigido 
nas diferentes formas de processo, designadamente: 

a) A aplicação de medidas de coação pessoal e a prática de quaisquer 
outros atos processuais que a lei determina que sejam realizados por 
um juiz na fase de instrução criminal; 
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b) A direção da Audiência Contraditória Preliminar (ACP) e a proferição 
de despacho de pronúncia ou despacho materialmente equivalente. 

Artigo 4.°
Processos pendentes

Os processos que à data da entrada em vigor da presente lei se encontram 
pendentes são redistribuídos, no estado em que se encontram, pelos dois 
juízos, com exceção daqueles cujos julgamentos se tenha iniciado, os quais 
prosseguem até decisão final. 

Artigo 5.º
Pessoal

O pessoal oficial de justiça afeto a cada comarca é, ouvido o Presidente e o 
Secretário do Tribunal, redistribuído tendo em atenção o volume de serviço 
e de forma a abranger, equitativamente e na medida das responsabilidades e 
necessidades, os dois juízos que passam a compor o Tribunal. 

Artigo 6.º
Efeitos

A presente lei produz efeitos quando, por portaria do membro do Governo 
responsável pela área da justiça, sob proposta do Conselho Superior da 
Magistratura Judicial, for declarada a instalação dos juízos ora criados. 

Artigo 7.°
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

Aprovada em 27 de outubro de 2017.
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O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.

Promulgada em 1 de Dezembro de 2017.

Publique-se.
O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca.

Assinada em 11 de Dezembro de 2017.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.
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LEI N.º 18/IX/2017
de 13 de dezembro

Aprova as Bases das Políticas de Desenvolvimento da 
Atividades Física e do Desporto em Cabo Verde.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

CAPÍTULO I
OBJECTO, ÂMBITO E DEFINIÇÕES

Artigo 1.º
Objecto

A presente lei aprova as bases das políticas de desenvolvimento da atividade 
física e do desporto em Cabo Verde.

Artigo 2.º
Âmbito

A presente lei aplica-se a toda atividade física e desportiva exercida, pelo 
cidadão cabo-verdiano, dirigindo-se aos atletas, técnicos e dirigentes, bem 
como a todas as pessoas singulares ou coletivas, que direta ou indiretamente 
nela se envolvam.

Artigo 3.º
Definições

Nas presentes bases, e salvo se do contexto claramente resultar sentido diferente, 
os termos abaixo indicados têm o significado que a seguir lhes é apontado:

a) «Sistema desportivo», conjunto de meios pelos quais se concretiza 
o direito ao desporto, visando garantir o fomento, implantação e 
divulgação da atividade física e desportiva, a todos os níveis, como 
meio de concretizar o direito de todos os cidadãos, sem nenhuma 
discriminação, ao acesso, exercício e desenvolvimento de suas 
faculdades físicas e intelectuais mediante o livre acesso à prática 
do desporto e da cultura física;
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b) «Atividade física», qualquer movimento corporal, produzido pelos 
músculos esqueléticos, que supõe consumo ou gasto energético maior 
do que os níveis do repouso, correspondendo a um comportamento 
complexo de difícil medição; 

c) «Desporto», qualquer forma de atividade física organizada que, 
através de uma participação livre e voluntária, de forma individual 
ou associada, tenha como objetivos a formação e o desenvolvimento 
integral da personalidade, a expressão ou a melhoria da qualidade 
de vida, bem-estar individual e social, condição física e psíquica dos 
cidadãos, ou a obtenção de resultados em competições de todos os 
níveis;

d) «Agentes desportivos», praticantes/atletas, treinadores, monitores, 
árbitros, juízes, dirigentes, pessoal médico, paramédico e, em geral, 
todas as pessoas que intervêm no fenómeno desportivo;

e) «Praticante desportivo» ou «desportista», aquele que, a título individual 
ou integrado numa equipa, desenvolve uma atividade física ou 
desportiva legalmente habilitada;

f) «Técnico», treinadores e aqueles que exerçam funções análogas a 
estes, ainda que com denominação diferente, quer ainda os que 
desempenham, na competição, funções de decisão, consulta ou 
fiscalização, visando o cumprimento das regras técnicas da respetiva 
modalidade;

g) «Atleta», praticante desportivo inscrito no respetivo organismo 
associativo/federativo;

h) «Associação desportiva», entidades criadas ao abrigo da legislação 
em vigor que têm como objeto social, a promoção, a organização 
de atividades desportivas e físicas, sem fins lucrativos dotadas de 
utilidade pública desportiva;

i) «Atleta profissional», o atleta que exerce atividade desportiva como 
profissão exclusiva ou principal e remunerada;

j) «Contrato programa de desenvolvimento desportivo», contrato 
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celebrado nos termos da presente Lei entre a administração central 
ou uma autarquia e uma entidade do movimento associativo ou atleta;

k) «Entidade do movimento associativo desportivo», entidade que 
cumpre os requisitos estabelecidos da presente lei, nomeadamente, 
clubes desportivos, federações, associações e sociedades desportivas; 

l) «Movimento associativo desportivo», conjunto de entidades que 
integram o associativismo desportivo.

CAPÍTULO II
PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA ATIVIDADE FÍSICA E DO 

DESPORTO 

Artigo 4.º
Princípios da universalidade e da igualdade

1. Todos têm direito à atividade física e desportiva, independentemente da 
sua ascendência, sexo, raça, etnia, língua, território de origem, religião, 
convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição 
social ou orientação sexual.

2. A atividade física e o desporto devem contribuir para a promoção de uma 
situação equilibrada e não discriminatória entre homens e mulheres.

Artigo 5.º
Princípios da coesão e da continuidade territorial

1. O desenvolvimento da atividade física e do desporto é realizado de forma 
harmoniosa e integrada, com vista a combater as assimetrias regionais e 
a contribuir para a inserção social e a coesão nacional.

2. O princípio da continuidade territorial assenta na necessidade de corrigir 
os desequilíbrios originados pelo afastamento e pela insularidade, por 
forma a garantir a participação dos praticantes e dos clubes de todas as 
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Regiões Desportivas, nas competições desportivas de âmbito nacional e 
internacional.

Artigo 6.º
Princípios da coordenação, da regionalização e da colaboração

1. O Governo, através de Representantes do Serviço Central do Desporto, 
das Federações e das Associações Regionais Desportivas e das Câmaras 
Municipais articulam e compatibilizam as respetivas intervenções que 
se repercutem, direta ou indiretamente, no desenvolvimento da atividade 
física e do desporto, num quadro regional de atribuições e competências.

2. As entidades mencionadas no número anterior têm ainda, o dever 
de promover o desenvolvimento da atividade física e do desporto em 
colaboração com as instituições de ensino escolar e universitário, militar, 
associações desportivas federadas e não federadas e as demais entidades, 
públicas ou privadas, que atuam nestas áreas.

Artigo 7.º
Princípio da solidariedade

1. O princípio da solidariedade consiste na responsabilidade coletiva, visando 
a concretização das finalidades do sistema desportivo, envolvendo o apoio 
do Estado, nos termos da presente lei. 

2. Devem estabelecer-se mecanismos de solidariedade da atividade desportiva 
federada para com as restantes atividades desportivas não federadas.

Artigo 8.º
Princípio da ética desportiva

1. A atividade física e a desportiva são desenvolvidas em observância dos 
princípios da ética, da defesa do espírito desportivo, da verdade desportiva 
e da formação integral de todos os participantes.
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2. Incumbe ao Estado as Federações e associações desportivas adotarem as 
medidas tendentes a prevenir e a punir as manifestações antidesportivas, 
nomeadamente, a violência, a dopagem, a corrupção, o racismo, a xenofobia 
e qualquer forma de discriminação antissocial de fazer atividade física e 
desportiva. 

3. O combate à corrupção no desporto é desenvolvido, por um lado, pela 
via da prevenção através da educação dos recursos humanos e, por outro, 
através da repressão, com a definição dos comportamentos lesivos e 
respetivas comunicações.

4. Na defesa da ética na atividade física e no desporto cabe ao Estado, em 
parceria com estruturas vocacionadas na luta contra comportamentos 
antidesportivos, produzir, nos termos da lei, regulamentos específicos. 

Artigo 9.º
Princípio da transparência

1. A transparência no exercício da atividade física e desporto consiste na 
vinculação dos servidores e dirigentes desportivos em reger o exercício 
das suas atividades na base das regras da boa gestão e transparência na 
utilização dos recursos financeiros e materiais a si alocados e os obtidos 
no âmbito das atividades desportivas.

2. Compete ao Estado promover os mais altos padrões de governação, incluindo, 
mas não limitado, à existência de processos eleitorais democráticos e 
transparentes, limitação de mandato, separação de poderes entre as 
funções reguladoras e comerciais, o acompanhamento de potenciais 
conflitos de interesse, procedimentos de gestão de risco, igualdade de 
género aos níveis de direção, dirigentes, representação significativa das 
partes interessadas nos órgãos de tomada de decisão, gestão financeira 
transparente, responsável e supervisão adequada. 

Artigo 10.º
Princípio da intervenção pública

1. A intervenção dos poderes públicos, no âmbito da política desportiva, é 
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complementar e subsidiária à intervenção dos corpos sociais intermédios 
públicos e privados que compõem o sistema desportivo, num contexto de 
partilha de responsabilidades. 

2. As prioridades de intervenção dos poderes públicos situam-se nos domínios 
da regulação, fiscalização e cooperação técnico-financeira. 

Artigo 11.º 
Princípio da autonomia e relevância do 

movimento associativo

1. É reconhecido e deve ser fomentado o papel essencial dos clubes e das suas 
associações, federações e comités olímpico e paralímpico no enquadramento 
da atividade desportiva e na definição da política desportiva. 

2. É reconhecida a autonomia das organizações desportivas e o seu direito à 
auto-organização através das estruturas associativas adequadas, assumindo-
se as federações desportivas e os comités olímpico e paralímpico como 
elementos aglutinadores de uma forma organizativa que garanta a coesão 
desportiva e a democracia participativa.

Artigo 12.º
Princípio da formação desportiva

1. A formação dos agentes desportivos é promovida pelas instituições públicas 
e privadas, sem prejuízo da vocação especial dos estabelecimentos de ensino.

2. A formação de técnicos na área desportiva implica, implementação de um 
plano curricular e, habilitá-los com graduações que lhes facultem o acesso 
a um estatuto, a uma carreira profissional e/ou académico.

3. O processo da formação de agentes desportivos seja a que nível for, deve 
prosseguir objetivos de ordem formativo, ético e sociocultural. 
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Artigo 13.º
Princípio da exploração profissional da atividade física e do 

desporto

A exploração e a gestão profissional da atividade física e do desporto constituem 
exercício de atividade económica, sujeitando-se especificamente à observância 
dos seguintes princípios: 

a) Da existência de contratos válidos;

b) Do cumprimento das leis laborais;

c) Da transparência financeira e administrativa;

d) Da moralidade na gestão desportiva;

e) Da responsabilidade social e criminal dos outorgantes;

f) Do tratamento diferenciado com relação ao desporto não remunerado; 

g) Da participação na organização desportiva de interesse do País.

CAPÍTULO III
POLÍTICAS PÚBLICAS

Secção I
Atividade Física

Artigo 14.º
Promoção da atividade física

Incumbe às instituições públicas e privadas da área do desporto mais perto 
das populações menos ativas e não-federadas a promoção e a generalização da 
atividade física, enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição 
física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos.
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Artigo 15.º
Programas

Para efeitos do disposto no número anterior, são adotados programas que visam:

a) Usar espaços públicos apropriados para atividade física;

b) Criar espaços públicos aptos para a atividade física incluído no parque 
desportivo local e divulgação nas cartas desportivas municipais e 
nacionais;

c) Incentivar a integração da atividade física nos hábitos de vida 
quotidiana, bem como a adoção de estilos de vida ativa;

d) Promover a conciliação da atividade física com a vida pessoal, familiar 
e profissional; 

e) Promover e articular a atividade física e saúde. 

Artigo 16.º
Cultura de atividade física

1. A cultura da atividade física, com vista a manter uma vida ativa, a promoção 
da saúde e condição física deve ser garantida, desde a tenra idade, na 
educação pré-escolar, nas escolas de ensino básico e secundário, nas 
academias ou clubes desportivos usando programas específicos de expressão 
motora, de educação física, de desporto escolar, como componentes 
essenciais da formação integral dos alunos, ministrados preferencialmente 
por profissionais da área devidamente capacitados.

2. As atividades desportivas escolares devem valorizar a participação e o 
envolvimento dos jovens, dos pais e encarregados de educação e dos 
serviços públicos centrais e locais da área do desporto na sua organização, 
desenvolvimento e avaliação.

3. Os serviços públicos centrais e locais da área do desporto cooperam entre 
si na definição legal de profissionais a operarem nos estabelecimentos 
mencionados no número 1. 



32 Coletânea de Legislação - Leis

Secção II
Atividade Desportiva

Artigo 17.º
Promoção da prática desportiva

Incumbe às instituições públicas e privadas da área do desporto a promoção 
e a generalização do desporto, enquanto via importante de integração e 
promoção socioeconómicas, de educação e de fortalecimento das relações 
humanas e promover a:

a) Construção de espaços verdes para se desenvolver a cultura física;

b) Redes viárias, para praticar a sua atividade física com segurança;

c) Aposta no urbanismo com vista a prática do desporto;

d) Incentivar o uso de bicicletas;

e) Ações para prevenir a violência na juventude; 

f) Apoio aos atletas pós carreira.

Artigo 18.º
Vertentes da atividade desportiva

1. A atividade física e desportiva é formal ou não formal, consoante haja de 
cumprir a observância de formalidades e requisitos especiais ou, ao invés, 
se desenvolva independentemente destes e no exercício da livre atividade 
de cada indivíduo.

2. A atividade desportiva formal é regulada pelas normas nacionais e 
internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade 
aprovadas pelos órgãos competentes, cumprindo a observância de 
formalidades e requisitos especiais.

3. A atividade desportiva não formal é caraterizada pela liberdade lúdica de 
seus praticantes, desenvolvendo-se independentemente de formalidades 
e no exercício da livre atividade de cada indivíduo.
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4. Constituem áreas dominantes e privilegiadas da atividade desportiva não 
formal:

a) O desporto de aventura, como atividade de contato com a natureza 
e superação dos obstáculos naturais, nomeadamente, alpinismo e 
outros, esforços físicos e habilidades motoras dos seus praticantes;

b) O desporto de recreação, designadamente, a pesca amadora;

c) A atividade física, como atividade de reduzidas exigências em 
capacidade física e habilidade motora dos praticantes, seja ao ar 
livre ou em instalações apropriadas para o efeito.

d) A atividade desportiva subdivide-se em:

i) Escolar; 

ii) Participação e recreação;

iii) Rendimento;

iv) Militar;

v) Federado; 

vi) Turismo.

Secção III
Desporto Escolar

Artigo 19.º
Conceito e finalidade

1. O desporto escolar é praticado no sistema de ensino, durante o período 
de escolarização, sendo caraterizado por evitar a seletividade e a 
hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade principal de 
alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para 
o exercício da cidadania e ocupação adequada do lazer.

2. A prática da atividade física e do desporto escolar é preferencialmente 
polidesportiva e não orientada exclusivamente para a competição, de 
modo a se garantir que toda a população estudantil conheça e desenvolva a 
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prática de diversas modalidades desportivas, de acordo com a sua vontade, 
aptidão física e idade.

3. Cabe ao Estado apoiar a atividade física e o desporto escolar e estimular 
a atividade de entidades públicas ou privadas que, de algum modo, 
possam contribuir para as finalidades pedagógicas visadas pelos objetivos 
consagrados neste artigo.

Artigo 20.º
Orientações básicas

1. Os programas do ensino básico e secundário devem contemplar a cultura 
física e a prática do desporto, devendo a educação física ser retida como 
matéria obrigatória em todos os níveis e graus educativos prévios ao ensino 
de caráter universitário.

2. Todos os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, devem 
obrigatoriamente dispor de espaços e equipamentos adequados ao 
leccionamento da educação física e prática do desporto, nas condições 
que se determinarem por via regulamentar, devendo para tal fim ter-se 
em conta as necessidades de acessibilidade e adaptação dos recintos para 
pessoas com mobilidade reduzida.

3. As instalações desportivas dos estabelecimentos de ensino são projetadas 
de forma que se favoreça a sua utilização desportiva polivalente, e podem 
ser postas à disposição da comunidade local e das associações desportivas.

4. Os programas da educação física e desporto escolar são aprovados pelos 
serviços competentes do departamento governamental responsável pela 
área da educação e estão orientados a complementar a educação escolar 
integral, ao desenvolvimento harmónico da personalidade, à coesão 
nacional e intercâmbio juvenil, à obtenção de condições físicas e de saúde 
e a uma formação que possibilitem a prática continuada do desporto em 
idades posteriores.

5. As competições desportivas para estudantes, como regra geral, são as 
contempladas nos programas anuais do desporto escolar.
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6. A prática de atividades físicas e desportivas por crianças consta de 
regulamento próprio e é efetivada através de projeto específico, incentivando 
a exploração, a iniciação e experimentação de diferentes modalidades pelas 
crianças, sem qualquer exigência de treino, jogo e competição.

Secção IV
Desporto de Participação e Recreativo

Artigo 21.º
Conceito e finalidade

1. O desporto de participação ou de recreação consiste na atividade de 
lazer de forte conteúdo lúdico, desenvolvendo-se em quadros formais 
de competição organizada ou em quadros não formais de desporto para 
todos e de aventura.

2. O desporto recreativo visa principalmente contribuir para a integração 
dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e 
educação, na preservação do meio ambiente bem como na prática do lazer, 
avultando os valores gerais da prática desportiva independentemente de 
qualquer retribuição económica, do gozo de qualquer estatuto preferencial 
e especializado, ou da perspetiva de uma carreira desportiva.

Artigo 22.º
Desporto na infância, adolescência e juventude

1. As crianças, os adolescentes e os jovens têm direito ao repouso e aos 
tempos livres, isento de qualquer sobrecarga intensiva de treinos, 
incentivando a prática do desporto para efeitos de lazer, benefícios de 
saúde e desenvolvimento quer das aptidões desportivas de base quer da 
sua autoestima.

2. O Estado apoia o movimento desportivo a adotar uma política que favoreça a 
proteção das crianças no desporto e através deste, e que assegure a educação 
e a formação profissional dos jovens desportistas de alta competição, para 
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que a respetiva carreira desportiva não comprometa o equilíbrio físico e 
psicológico, os laços familiares e a saúde.

3. O Estado apoia as escolas de iniciação desportiva, nos termos a regulamentar.

Artigo 23.º
Áreas do desporto de participação ou recreativo

Constituem subsistemas do desporto de participação ou recreativo os seguintes:

a) O desporto nos estabelecimentos escolares;

b) O desporto na universidade;

c) O desporto no meio militar;

d) O desporto no trabalho;

e) O desporto adaptado;

f) O desporto nas escolas de iniciação desportiva;

g) O desporto nos estabelecimentos prisionais e de reeducação; 

h) O desporto para a terceira idade.

Artigo 24.º
Desporto nas escolas

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 19.º e 20.º, o desporto nas escolas 
engloba o conjunto de atividades desportivas realizadas no âmbito das 
escolas do ensino básico e secundário, e está sujeito a organização própria 
no seio do sistema desportivo, subordinando-se aos quadros específicos 
do sistema educativo.

2. A prática do desporto nas escolas é facilitada e estimulada tanto na 
perspetiva do complemento educativo como na ocupação formativa dos 
tempos livres.

3. O Estado promove a definição das medidas adequadas a estimular e apoiar 
a intervenção das autarquias locais e outras instituições na organização 
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das atividades referidas nos números anteriores que se desenvolvam no 
respetivo âmbito territorial.

4. As atividades desportivas escolares e os jogos desportivos escolares 
constituem os dois eixos principais de realização do desporto escolar 
e são regulados pelo diploma a que se refere o número 3 do artigo 22.º.

Artigo 25.º
Desporto na universidade

1. Considera-se desporto universitário, para os efeitos da presente lei toda a 
atividade desportiva, competitiva ou recreativa praticada exclusivamente 
pela população universitária no quadro de programas desportivos das 
universidades.

2. O desporto na universidade engloba o conjunto das atividades desportivas 
realizadas no âmbito das instituições do ensino superior, sendo reconhecida 
a responsabilidade predominante do associativismo desportivo estudantil 
e das respetivas estruturas dirigentes em sede de organização e 
desenvolvimento da sua prática.

3. As associações estudantis e as instituições do ensino superior definem, 
conjuntamente, os princípios reguladores da prática desportiva da respetiva 
comunidade.

4. As instituições do ensino superior devem fomentar e apoiar o associativismo 
desportivo estudantil e assegurar meios para a prática desportiva na 
universidade incluindo a dotação com quadros técnicos de formação 
apropriada para o efeito.

5. Os poderes públicos colaboram com as universidades nos programas 
dirigidos à extensão da prática desportiva no âmbito universitário.

6. Os agrupamentos desportivos que se constituam no âmbito universitário, 
se desejarem participar nas competições oficiais de âmbito federado, 
devem inscrever-se no registo competente e afiliar-se na correspondente 
associação/federação desportiva.

7. O apoio de fomento à expansão do desporto no ensino superior é concedido, 
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em termos globais, pelo Estado, conforme regulamentação própria a 
elaborar com a participação dos estabelecimentos do ensino superior e 
do respetivo movimento associativo.

Artigo 26.º
Desporto no meio militar 

1. O desporto nas Forças Armadas e de Segurança engloba o conjunto das 
atividades desportivas realizadas no âmbito dos seus estabelecimentos, 
organizando-se autonomamente de acordo com os parâmetros definidos 
pelas autoridades competentes.

2. A organização e a realização de atividades desportivas no âmbito das 
forças armadas e das forças de segurança e ordem pública obedecem a 
regras próprias, sem prejuízo da aplicação dos princípios gerais fixados 
da presente lei.

Artigo 27.º
Atividade física e desporto laboral 

1. O desporto laboral engloba o conjunto das atividades desportivas realizadas 
com base no local de trabalho.

2. São objeto de apoio especial a organização e desenvolvimento da prática 
desportiva do trabalhador, ao nível das empresas, organismos ou serviços 
dos sectores públicos ou privado.

3. A prática desportiva referida no número anterior assenta em formas 
específicas de associativismo desportivo, asseguradas pelos organismos 
sindicais e pelo patronato, competindo-lhes definir as respetivas formas 
de apoio concreto, observando-se para o efeito os princípios gerais da 
presente lei.
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Artigo 28.º
Desporto adaptado 

1. O desporto adaptado engloba o conjunto da atividade desportiva realizada 
por indivíduos que apresentam deficiências físicas, motoras ou mentais.

2. O desporto adaptado é organizado por associações vocacionadas para o 
efeito, sem prejuízo das competências específicas do Comité Paralímpico 
de Cabo Verde nessa matéria, sendo objeto de apoio especial por parte do 
Estado, tanto no aspeto referente a promoção como no desenvolvimento de 
projetos compatíveis aos princípios definidos nos termos da presente lei.

Artigo 29.º
Desporto nas escolas de iniciação desportiva 

1. O desporto nas escolas de iniciação desportiva abarca o conjunto de 
atividades desportivas realizadas no âmbito das escolas de iniciação à 
aprendizagem, orientação e prática de várias modalidades desportivas, e 
está sujeito a organização própria no seio do sistema desportivo.

2. O desporto nas escolas de iniciação desportiva é organizado nos 
estabelecimentos de ensino, nos clubes e outras instituições vocacionadas 
para o efeito.

3. O desporto nas escolas de iniciação desportiva é caraterizado pelo 
fomento e aquisição inicial dos conhecimentos desportivos que garantam 
competência técnica na intervenção desportiva, com o objetivo de promover 
o aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática desportiva em 
termos recreativos, competitivos ou de alta competição.

Artigo 30.º
Desporto nos estabelecimentos prisionais e de reeducação

1. O desporto nos estabelecimentos prisionais e de reeducação é baseado na 
atividade desportiva realizada por indivíduos que se encontram a cumprir 
pena nos estabelecimentos prisionais e de reeducação.
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2. A atividade desportiva nos estabelecimentos prisionais e de reeducação 
deve ser promovida e incentivada, com vista à integração cultural e ao 
favorecimento da reinserção social no desporto nesses estabelecimentos.

Artigo 31.º
Desporto para a terceira idade

1. O desporto para a terceira idade compreende as atividades desportivas e 
lúdicas direcionadas para os indivíduos da terceira idade, tendo em vista 
a manutenção das suas faculdades físicas e mentais.

2. O desporto para a terceira idade é organizado por centros comunitários, 
municípios e associações, em coordenação com os departamentos centrais 
responsáveis pelo fomento do desporto e da saúde.

Secção V
Desporto de Rendimento

Artigo 32.º
Conceito e finalidade

1. Desporto de rendimento é aquele, cuja prática, obedece a formalidades 
especiais e obrigatórias, tendo como fim principal a superação constante 
do nível dos resultados desportivos, realizando-se na perspetiva ou no 
quadro de uma carreira desportiva organizada.

2. O desporto de rendimento é praticado segundo as normas gerais da 
presente lei e regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, 
com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas, comunidades e 
entidades desportivas do País e estas com outras comunidades e entidades 
de outras nações.

3. Os critérios e os padrões do desporto de rendimento são estabelecidos por 
diploma próprio, em concertação com os comités olímpico e paralímpico 
e as federações desportivas respetivas, podendo os agentes desportivos 
serem profissionais ou não profissionais.
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Artigo 33.º
Organização

1. O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado dos seguintes 
modos:

a) «Amador», caraterizado pela inexistência de contrato de trabalho e 
pelo não recebimento de remuneração, não dependendo os praticantes 
do exercício da atividade desportiva para a sua subsistência; 

b) «Profissional», caraterizado pelo pagamento de remuneração em 
contrato formal de trabalho entre o atleta e o clube ou a entidade de 
prática desportiva, exercendo os praticantes a atividade desportiva 
como profissão.

2. O desporto de rendimento é objeto de regulamentação própria e autónoma.

Artigo 34.º
Proibição da prática do desporto profissional

É vedada a prática do desporto profissional, em qualquer modalidade, quando 
se tratar de:

a) Desporto educacional, seja nos estabelecimentos de ensino secundário 
ou superior;

b) Desporto militar; 

c) Menores, de acordo com a especificidade de cada modalidade.

Artigo 35.º
 Competições desportivas profissionais

1. Consideram-se competições desportivas de natureza profissional as 
realizadas e organizadas por clubes, federações e associações integradas 
apenas por clubes, sociedades e praticantes profissionais.



42 Coletânea de Legislação - Leis

2. Para efeitos de concretização das competições desportivas os clubes 
devem cumprir com o estabelecido na legislação vigente, bem como as 
orientações metodológicas definidas pelo departamento governamental 
responsável pela área do desporto.

Secção VI
Desporto e turismo

Artigo 36.º
Conceito e finalidade

1. O desporto e o turismo evoluíram através de processos adaptativos e 
transformacionais resultantes da melhoria da qualidade de vida e do 
aumento do tempo livre das populações e a consequente emergência da 
sociedade, do lazer e do consumo. 

2. As práticas do desporto e turismo devem fomentar o desenvolvimento 
humano, partilhando objetivos culturais e estilos de vida saudáveis.

3. O desporto e o turismo devem encaixar-se, mutuamente, no desenvolvimento 
e projeção do País em vários sentidos, através dos desportos náuticos, 
aquáticos e de aventuras.

4. Cabe ao Estado apoiar e reforçar a aposta nos eventos desportivos que 
promovam Cabo Verde, qualifiquem o desporto nacional e incentivem os 
cidadãos à prática desportiva, em cooperação com a estratégia do turismo 
e da economia, na base de critérios de rigor e equilíbrio financeiro.

Artigo 37.º
Orientações básicas

1. No que se refere à projeção internacional do desporto Cabo-verdiano e ao 
desenvolvimento do desporto em articulação com a economia e o turismo:

a) Torna-se importante orientar o desenvolvimento desse tipo de turismo, 
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com informações conceituais, técnicas e institucionais que possam 
direcionar as ações de planeamento, gestão e promoção;  

b) Viabilizar um conjunto de atividades e serviços em função do turismo, 
envolvendo a oferta de equipamentos, produtos e serviços, tais como: 

i) Operação e agenciamento turístico; 

ii) Serviços de transporte; 

iii) Meios de hospedagem; 

iv) Serviços de alimentação; 

v) Receção e condução; 

vi) Eventos; 

vii) Material desportivo, entre outras atividades complementares 
que existam em função do turismo.

2. O Governo, através dos departamentos governamentais responsáveis pelas 
áreas do desporto e do turismo e o poder local atuam de forma integrada 
na tomada de decisões, na operacionalização do produto do Desporto e 
Turismo, na implementação de políticas públicas, legislações e normativas 
vigentes, garantindo a atratividade e a competitividade do destino turístico.

CAPÍTULO IV
INCENTIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Secção I
Políticas públicas

Artigo 38.º
Desenvolvimento do desporto

1. Incumbe ao Governo, através do departamento governamental responsável 
pela área do desporto, apoiar e promover a prática desportiva regular e de 
alto rendimento, através da disponibilização de meios técnicos, humanos e 
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financeiros, incentivar as atividades de formação dos agentes desportivos 
e acompanhar, nos termos da lei.

2. Junto do membro do governo responsável pela área do desporto funciona, 
de forma permanente, o Conselho Nacional do Desporto, composto por 
representantes da administração pública do desporto, do movimento 
associativo desportivo e altas personalidades incontornáveis do desporto 
nacional.

3. No âmbito do movimento associativo desportivo e individual, opera de 
forma independente a Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde 
(ONAD-CV), com funções na prevenção, controle e combate à dopagem 
no desporto.

4. As competências, composição e funcionamento dos órgãos referidos nos 
números anteriores são definidos na lei. 

Artigo 39.º
Política da formação no desporto

1. O Estado fomenta a formação de todos os agentes desportivos e dos atletas 
de alto rendimento, com base nas políticas de formação estabelecidas 
para o efeito.

2. As associações desportivas devem incrementar as políticas e diretrizes 
aprovadas pelos poderes públicos sobre a formação dos agentes desportivos.

3. A legislação própria regula os níveis de formação académica, profissional 
e/ou técnica que devem ser ministrados aos agentes desportivos.

Artigo 40.º
Política de infraestruturas e equipamentos desportivos

1. O Ministério que tutela a área do desporto, em estreita colaboração com as 
autarquias locais e entidades privadas, desenvolve uma política integrada 
de infraestruturas e equipamentos desportivos com base em critérios de 
distribuição territorial equilibrada, de valorização ambiental e urbanística 
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e de sustentabilidade desportiva e económica, visando a criação de um 
parque desportivo diversificado e de qualidade, em coerência com uma 
estratégia de promoção da atividade física e desportiva, nos seus vários 
níveis e para todos os escalões e grupos da população.

2. Os instrumentos de gestão territorial devem prever a existência de 
infraestruturas de utilização coletiva para a prática desportiva.

3. Com o objetivo de incrementar e requalificar o parque das infraestruturas 
desportivas ao serviço da população o Estado assegura:

a) A realização de planos, programas e outros instrumentos diretores 
que regulem o acesso a financiamentos públicos e que diagnostiquem 
as necessidades e estabeleçam as estratégias, as prioridades e os 
critérios de desenvolvimento sustentado da oferta de infraestruturas 
e equipamentos desportivos;

b) O estabelecimento e desenvolvimento de um quadro legal e 
regulamentar que regule a edificação e a utilização dos espaços e 
infraestruturas para atividades físicas e desportivas, bem como a 
concessão das respetivas licenças de construção e utilização;

c) A adoção de medidas adequadas à melhoria efetiva das condições de 
acessibilidade, de segurança e de qualidade ambiental e sanitária das 
infraestruturas e equipamentos desportivos de uso público.

4. A comparticipação financeira na edificação de instalações desportivas 
públicas e privadas, carece de parecer prévio e vinculativo do membro do 
Governo responsável pela área do desporto.

5. As comparticipações financeiras públicas para construção ou beneficiação 
e melhoramento de infraestruturas desportivas propriedade de entidades 
privadas, quando a natureza do investimento o justifique, e, bem assim, 
os atos de cedência gratuita do uso ou da gestão de património desportivo 
público às mesmas, são condicionados à assunção por estas de contrapartidas 
de interesse público.

6. Nos termos da lei, e observadas as garantias dos particulares, o Governo 
pode determinar, por períodos limitados de tempo, a requisição de 
infraestruturas desportivas de propriedade de entidades privadas para 



46 Coletânea de Legislação - Leis

realização de competições desportivas adequadas à natureza daquelas, 
quando o justifique o interesse público e nacional e se verifique urgência.

Artigo 41.º
Carta desportiva municipal e nacional

1. A presente lei determina a elaboração da carta desportiva municipal, a 
partir da carta desportiva nacional a qual contém o cadastro e o registo 
de dados e de indicadores que permitam o conhecimento dos diversos 
fatores de desenvolvimento desportivo, tendo em vista o conhecimento 
da situação desportiva nacional, nomeadamente quanto a:

a) Instalações desportivas e espaços reservados para construção de 
futuras instalações desportivas;

b) Espaços naturais de recreio e para o desporto;

c) Associativismo desportivo;

d) Hábitos desportivos;

e) Condição física das pessoas; 

f) Enquadramento humano, incluindo a identificação da participação 
no desporto em função do género.

2. Os dados constantes da carta desportiva nacional são integrados no sistema 
estatístico nacional, nos termos da lei.

Artigo 42.º
Política de financiamento do desporto

1. O apoio do Estado e do Poder Local ao desporto concretiza-se por 
comparticipação financeira através dos seguintes meios:

a) Incentivos à implementação de infraestruturas, instalações e 
equipamentos desportivos;

b) Incentivos à realização de ações formativas de praticantes, técnicos, 
dirigentes e demais agentes desportivos; 
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c) Incentivos à organização e participação em competições.

2. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelo Governo e pelo 
Poder Local na área do desporto são titulados por Contratos Programa 
de desenvolvimento desportivo, nos termos da lei.

3. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras do 
Governo e do Poder Local na área do desporto, ficam sujeitos à fiscalização 
da entidade concedente, bem como a obrigação de certificação das suas 
contas, nos termos do artigo 52.º.

4. As federações nacionais, organismos autónomos para o desporto 
profissional e associações de âmbito regional, têm obrigatoriamente, de 
possuir contabilidade organizada segundo as normas vigentes.

5. O disposto no número anterior aplica-se, também, aos clubes desportivos 
e às sociedades desportivas.

Artigo 43.º
Modalidades beneficiárias

Os incentivos ao desenvolvimento do desporto são disponibilizados, 
prioritariamente e de forma equilibrada, em benefício das modalidades 
desportivas legalmente constituídas, atendendo ao número de praticantes, 
ao público que mobiliza, às necessidades e ao seu interesse para o desporto 
em geral, independente da vertente a que pertence.

Secção II
Apoios

Artigo 44.º
Tipologia dos apoios

1. O apoio a conceder pela administração central e local à atividade desportiva 
assume as seguintes modalidades:

a) Concessão de comparticipações financeiras;
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b) Incentivos à implantação de infraestruturas e equipamentos;

c) Prémios de classificação;

d) Apoios aos recursos humanos do desporto;

e) Ações de proteção dos recursos humanos;

f) Benefícios fiscais e incremento do mecenato;

g) Apoio técnico e material e fornecimento de elementos informativos 
e documentais;

h) Apoio à realização de estudos técnico-desportivos; 

i) Ações de formação de praticantes, dirigentes, técnicos desportivos 
e demais agentes desportivos.

2. Os apoios de que trata o número anterior são modulados de forma 
específica para o apoio à prática desportiva de cidadãos com deficiência 
em modalidades de desporto adaptado e no apoio a atletas em regime de 
alta competição.

Artigo 45.º
Proibição de concessão de apoios

1. Não podem ser objeto de comparticipação ou patrocínio financeiro o 
desporto profissional, exceto nos casos específicos e expressamente 
previstos em regulamento próprio.

2. Não podem igualmente ser objeto de comparticipação financeira, os planos 
ou projetos que contrariem os princípios da universalidade, da igualdade 
e da ética desportiva.

3. Sem prejuízo de outras consequências que resultem da lei, não podem 
beneficiar de apoios por parte da administração central e das autarquias 
locais as entidades que estejam em incumprimento das suas obrigações 
fiscais ou para com a segurança social.
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Artigo 46.º
Medidas de apoio ao desporto de alta competição

1. Considera-se desporto de alta competição, para efeitos do disposto da 
presente Lei, a prática desportiva de alto rendimento que, resultando 
de um treino regular e intensivo, e evidenciando talentos e vocações de 
mérito desportivo excecional, representa a forma mais elevada de expressão 
cultural do desporto de rendimento, visando a obtenção de resultados de 
excelência, aferidos em função dos padrões desportivos internacionais, 
sendo objeto de medidas de apoio específicas, orientando-se a respetiva 
carreira para o êxito na ordem desportiva internacional.

2. O Estado, em articulação com o associativismo desportivo, vela para que a 
alta competição se desenvolva com respeito pela ética e verdade desportivas.

3. As medidas referidas no número anterior são estabelecidas de forma 
diferenciada, abrangendo os agentes desportivos na globalidade dirigentes, 
técnicos, oficiais de arbitragem e, entre outros, os praticantes a nível 
nacional e internacional.

4. Os agentes desportivos da Alta Competição beneficiam, também de 
medidas de apoios após término da carreira desportiva, nos termos a 
definir em legislação complementar.

Artigo 47.º
Seleções nacionais

1. A Seleção Nacional de qualquer modalidade desportiva é resultante da 
escolha, por parte da federação respetiva, dos melhores atletas residentes 
e na diáspora, fruto de resultados alcançados em competições desportivas 
oficiais, dentro ou fora do País.

2. A participação de agentes desportivos nas seleções nacionais é classificada 
como missão de interesse público e, como tal, tem apoio e proteção especial, 
por parte do Estado, nos termos a regulamentar. 



50 Coletânea de Legislação - Leis

Secção III
Comparticipação Financeira à Atividade Desportiva

Artigo 48.º
Atividades de treino e competição dos escalões de formação

1. As associações desportivas, pertencentes à hierarquia desportiva nacional, 
que desenvolvam atividades de treino e competições dos escalões de 
formação podem beneficiar de comparticipação financeira e/ou material 
desportivo, definido nos termos constantes de contrato-programa a celebrar 
com a unidade ou entidade que são objeto de regulamentação específica.

2. A determinação das candidaturas a apoiar, dos montantes das 
comparticipações, os limites e demais condições a estabelecer são objetos 
de regulamentação específica.

Artigo 49.º
Obrigatoriedade dos contratos programa

1. A concessão de qualquer apoio ou comparticipação financeira só pode 
efetivar-se mediante contrato programa de desenvolvimento desportivo, 
em apoio ao movimento associativo desportivo ou a atletas, diretamente 
pelo organismo central de fomento do desporto ou através de fundos ou 
serviços dele dependentes ou autarquias locais.

2. A atribuição de apoios ou comparticipações financeiras na área do desporto, 
mediante contrato programa, depende do preenchimento obrigatório dos 
seguintes requisitos:

a) Apresentação de um plano estratégico acompanhado do plano 
anual ou operacional do ano em curso, descrevendo a situação atual 
da modalidade, os objetivos estratégicos e operacionais, os meios 
e os prazos necessários e os potenciais financiadores para o seu 
cumprimento;

b) Apresentação dos custos e aferição dos graus de autonomia financeira, 
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técnica, material e humana, previstos nos programas referidos na 
alínea anterior;

c) Existência de contabilidade organizada; 

d) Identificação de outras fontes de financiamento, previstos ou 
concedidos, e respetivo montante.

3. A matéria relativa aos contratos-programa é objeto de desenvolvimento 
em regulamento próprio.

Artigo 50.º
Beneficiários das comparticipações financeiras

Podem beneficiar da concessão de apoios ou comparticipações financeiras, no 
âmbito definido pela presente lei, os eventos desportivos de interesse público 
como tal reconhecidos por Despacho do membro do governo responsável 
pela área do desporto, bem como as entidades que se enquadrem numa das 
seguintes categorias:

a) As associações de praticantes ou de clubes desportivos filiados nas 
associações e nas federações que obtenham estatuto de utilidade 
pública desportiva;

b) Os clubes desportivos, independentemente da associação ou federação 
em que estejam inscritos;

c) As associações desportivas;

d) As entidades representativas dos agentes desportivos; 

e) Os atletas, escolas de iniciação desportiva e outras entidades 
promotoras do desporto.

Artigo 51.º
Programas de desenvolvimento desportivo

Para efeitos da presente lei, consideram-se programas de desenvolvimento 
desportivo:
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a) Os diferentes tipos de planos das entidades que fomentam e dirigem 
a prática de diversas modalidades desportivas;

b) Os planos de ação específica destinados a promover e divulgar a 
prática do desporto, e organizar competições com interesse social ou 
desportivo relevante ou a apoiar a participação em provas nacionais 
ou internacionais;

c) Os programas que visem a proteção dos desportistas e a realização 
de atividades no âmbito da medicina desportiva e do controlo de 
dopagem;

d) As iniciativas que visem o progresso das condições gerais da prática do 
desporto no domínio da formação, da documentação, da investigação 
ou das relações com organismos internacionais relevantes.

Artigo 52.º
Fiscalização

1. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras 
por parte do Estado ficam sujeitas a fiscalização por parte da entidade 
concedente.

2. As associações desportivas de âmbito nacional têm obrigatoriamente de 
possuir contabilidade organizada segundo as normas contabilísticas do 
País, adaptadas, se disso for caso, ao plano de contas sectorial aplicável 
ao desporto.

3. O disposto no número anterior aplica-se também às associações regionais 
e aos clubes desportivos, com as adaptações de regulamentação adequada.

Secção IV
Infraestruturas Desportivas e Equipamentos

Subsecção I
Implantação e Organização da Utilização de Infraestruturas
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Artigo 53.º
Parque desportivo nacional

1. Entende-se por parque desportivo nacional o conjunto das seguintes 
instalações desportivas e dos seus equipamentos:

a) Instalações desportivas da propriedade do Estado e das Autarquias 
locais, independentemente de estarem ou não sob a gestão das 
respetivas administrações, das federações desportivas ou outras 
entidades gestoras;

b) Instalações desportivas pertença das federações desportivas;

c) Instalações desportivas que integrem instalações escolares;

d) Instalações desportivas comunitárias; 

e) Outras instalações que, mediante protocolo a celebrar entre o 
organismo central de fomento do desporto e a entidade proprietária, 
tenham sua utilização total ou parcialmente coordenada pela 
administração pública desportiva ou pelas federações.

2. O protocolo referido na alínea e) do número anterior estabelece as normas de 
utilização da instalação e a responsabilidade das partes na sua manutenção 
e gestão, sendo publicado no Boletim Oficial.

3. O parque desportivo nacional organiza-se em parques desportivos do 
Concelho, cada um deles compreendendo as instalações desportivas 
localizadas na respetiva área.

4. Compete ao organismo público de fomento do desporto elaborar e manter 
atualizado o cadastro e inventário do parque desportivo nacional, bem 
como estudar, propor e acordar a melhor forma de sua ótima, racional e 
integrada utilização em benefício da comunidade, facultando o inventário, 
os acordos e as condições de utilização a todas as entidades do movimento 
associativo desportivo e demais interessados.
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Artigo 54.º
Carta desportiva

Cabe ao organismo público de fomento do desporto elaborar e manter 
atualizada a Carta Desportiva, composto pelo cadastro e o registo de dados 
e de indicadores registo que visam permitir o conhecimento e a divulgação 
da situação desportiva por Concelho, bem como dos diversos fatores de 
desenvolvimento desportivo, designadamente, em termos de condições da 
prática da cultura física e do desporto para todos e com relação aos seguintes 
fatores do seu desenvolvimento:

a) Espaços naturais de recreio e desporto;

b) Instalações desportivas nacionais que integrem o Parque Desportivo 
Nacional, respetiva localização, tipologia e condições de utilização;

c) Recursos humanos do desporto;

d) Recursos financeiros atribuídos anualmente ao desenvolvimento de 
cada atividade desportiva;

e) Dados do associativismo desportivo;

f) Hábitos desportivos;

g) Condição física dos cidadãos;

h) Quadro normativo; 

i) Lacunas existentes em termos de condições físicas, humanas, materiais 
e infraestruturais.

Artigo 55.º
Espaços naturais de recreio e desporto

1. O acesso à natureza para efeitos de prática desportiva no meio urbano, 
rural ou aquático, a título competitivo ou recreativo, deve ser assegurado 
através de uma gestão equilibrada e metodologicamente compatível com 
os recursos ecológicos, em coerência com o princípio do desenvolvimento 
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sustentável e uma gestão equilibrada do ambiente, nos termos dos números 
seguintes.

2. O desporto praticado nos espaços naturais deve ter em conta os valores 
da natureza e do ambiente.

3. Na conceção e planificação de infraestruturas apropriadas no quadro de 
atividades desenvolvidas nos espaços naturais, quando da planificação 
e da construção de instalações desportivas, devem ser salvaguardados o 
meio ambiente e as especificidades da respetiva modalidade desportiva, 
tendo em conta os recursos limitados da natureza.

Subsecção II
Utilização de Infraestruturas

Artigo 56.º
Utilização do parque desportivo nacional

1. As instalações desportivas que pertençam ou estejam na dependência direta 
da administração pública desportiva estão subordinadas à obrigatoriedade 
de abertura da sua utilização pela comunidade local envolvente.

2. A especificação dos critérios e condições de utilização das instalações a 
que se refere o número anterior, com exceção das instalações escolares, 
é fixada por Portaria do membro do Governo responsável pela área do 
desporto.

3. A utilização das instalações e equipamentos desportivos pertencentes 
a federações desportivas é regida pelas respetivas normas internas, sem 
prejuízo de coordenação e negociação da sua utilização, pela comunidade, 
com o organismo central de fomento do desporto.

Artigo 57.º
Utilização das instalações e equipamentos desportivos escolares

1. A utilização das instalações e equipamentos desportivos escolares para 
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atividades físicas e desportivas no âmbito do desporto para todos e do 
desporto federado, quando possível, tem prioritariamente em conta as 
necessidades das escolas e é feita mediante protocolo anual assinado com 
a direção do estabelecimento de ensino, ouvida previamente a delegação 
do departamento governamental responsável pela área de educação e do 
desporto no Concelho.

2. As condições de disponibilização das instalações e equipamentos são 
estabelecidas por Portaria dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas de educação e do desporto.

3. As quantias resultantes da aplicação das taxas de utilização das instalações 
e dos equipamentos constituem receitas destinadas à cobertura das 
despesas de manutenção das instalações e dos equipamentos da escola, 
nos termos a regulamentar.

Artigo 58.º
Requisição de espaços

Nos termos da lei, e observados os interesses dos proprietários, o organismo 
da administração estatal encarregue do fomento do desporto pode determinar, 
por períodos limitados de tempo, a requisição de infraestruturas desportivas de 
propriedade de entidades privadas para a realização de competições desportivas 
adequadas à natureza daquelas, sempre que o justifique o interesse público.

Artigo 59.º
Políticas de infraestruturas e equipamentos

O Governo e o Poder Local definem e executam uma política integrada de 
instalações e equipamentos desportivos, salvaguardando as suas vertentes 
social e cultural, com base em critérios que articulem uma equilibrada inserção 
no meio ambiente com o objetivo do desenvolvimento desportivo.
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Artigo 60.º
Normas de promoção e construção

O Estado, com o objetivo de dotar o País de infraestruturas necessárias ao 
desenvolvimento do desporto:

a) Cria as condições para a progressiva promoção do incremento da 
construção, ampliação, melhoramento e conservação das instalações 
e equipamentos, inclusive no âmbito do desporto educacional; 

b) Promove a definição de normas que orientam a edificação de 
instalações desportivas, de cujo cumprimento depende a concessão 
ou manutenção de comparticipação financeira pública, atendendo-se 
a critérios de segurança e de racionalidade arquitetónico-urbanística, 
demográfica, económica e técnica.

Artigo 61.º
Reservas de espaços desportivos

As reservas de espaços desportivos devem constar obrigatoriamente dos 
planos urbanísticos.

Artigo 62.º
Aquisição, construção e beneficiação de instalações

1. Podem ser concedidas comparticipações financeiras para a aquisição 
ou melhoramento de infraestruturas desportivas de entidades privadas.

2. A aquisição, a construção ou a beneficiação de instalações por parte das 
entidades do movimento associativo desportivo destinadas à prática de 
atividades físicas e desportivas, ou para sedes sociais, pode ser objeto de 
apoio, definido nos termos constantes do contrato programa a celebrar 
com o departamento competente e demais organismos envolvidos que, de 
entre outros, especificam o montante das comparticipações financeiras.

3. O valor global dos apoios concedidos pelo membro do Governo responsável 
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pela área do desporto, incluindo as comparticipações financeiras, não pode 
exceder 60% do custo total do investimento para o caso das instalações 
destinadas à prática de atividades físicas desportivas e 40% para as restantes.

4. A determinação das prioridades de apoio para as instalações destinadas à 
prática de atividades físicas tem em consideração as lacunas evidenciadas 
pela Carta Desportiva e utiliza os seguintes critérios:

a) Disponibilidade, na localidade, de instalações que possam responder 
às necessidades da prática das modalidades;

b) Modalidades e número de atletas envolvidos nas atividades da entidade 
proponente;

c) Tipologia das construções e sua adequação à prática desportiva;

d) Grau de adequação às necessidades específicas;

e) Variabilidade e polivalência das possibilidades de utilização; 

f) Autonomia financeira da entidade proponente.

5. A determinação das prioridades de apoio para instalações e outras 
destinadas diretamente à prática desportiva, deve ter em consideração 
os seguintes critérios:

a) Detenção do estatuto de utilidade pública;

b) Número de sócios, modalidades e atletas envolvidos na atividade da 
entidade proponente;

c) Idade e história institucional da entidade proponente;

d) Grau de adequação da instalação às necessidades específicas da 
entidade;

e) Variabilidade e polivalência das possibilidades de utilização; e

f) Autonomia financeira da entidade proponente.

6. As comparticipações financeiras públicas na edificação ou melhoramento 
de instalações desportivas públicas e privadas, carece de parecer prévio 
e vinculativo do membro do Governo responsável pela área do desporto.

7. As comparticipações financeiras públicas para construção ou melhoramento 
de infraestruturas desportivas propriedade de entidades privadas, quando 
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a natureza do investimento o justifique, e, bem assim, os atos de cedência 
gratuita do uso ou da gestão de património desportivo público às mesmas, 
são condicionados à assunção por estas de contrapartidas de interesse 
público.

Subsecção III
Apetrechamento e Meios de Transporte

Artigo 63.º
Apetrechamento

1. Para efeitos de apetrechamento das instalações referidas no artigo anterior 
pode ser concedido apoio, definido nos termos constantes do contrato 
programa, a celebrar com o serviço ou organismo público de fomento 
do desporto, que, de entre outros, especifica o montante das eventuais 
comparticipações financeiras.

2. O apetrechamento das instalações desportivas compreende o equipamento 
desportivo, de medicina desportiva ou outro, direta ou indiretamente 
ligado à prática desportiva.

Artigo 64.º
Aquisição de viaturas para transporte de atletas

O Estado pode comparticipar na aquisição de viaturas especificamente 
adequadas ao transporte de atletas, e outros praticantes do desporto, por 
parte de entidades do movimento desportivo que desenvolvam atividades de 
formação implicando transporte, nos termos regulamentares.
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Secção V
Prémios de Classificação e Subida de Divisão

Artigo 65º
Prémios de classificação

1. As classificações obtidas nos dois primeiros lugares de campeonatos 
nacionais conferem o direito à atribuição ao clube de prémios de 
classificação, diferenciados em função de cada modalidade, nas condições 
a regulamentar.

2. As classificações obtidas nos três primeiros lugares de provas organizadas 
pelas federações internacionais ou nacionais resultantes de participações 
em campeonatos ou outras provas internacionais conferem o direito à 
atribuição ao clube de prémios de classificação no montante a definir por 
Resolução do Conselho de Ministros.

Artigo 66.º
Prémios de subida de divisão

Aos clubes que subam de divisão é atribuído um prémio de subida de nível 
desportivo, nas condições a estabelecer por via regulamentar.

Secção VI
Apoios aos Agentes Desportivos

Artigo 67.º
Definição de recursos humanos

1. São recursos humanos do desporto, aqueles que intervêm diretamente 
na realização de atividades desportivas, a quem se exige domínio teórico/
técnico/prático da respetiva área de intervenção, designadamente, os 
praticantes desportivos, os treinadores, e os elementos que desempenham 
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na competição funções de decisão, consulta ou fiscalização, visando o 
cumprimento das regras técnicas da respetiva modalidade.

2. São recursos humanos relacionados com o desporto, aqueles que, detentores 
de formação académica, formação profissional ou experiência profissional 
relevante em áreas exteriores ao desporto, desenvolvem ocupações 
necessárias ou geradas pelo fenómeno desportivo, designadamente, 
dirigentes desportivos, médicos e paramédicos.

Artigo 68.º
Formação dos agentes desportivos

1. Para além dos programas específicos destinados à formação de recursos 
humanos, desenvolvidos diretamente pela administração pública desportiva, 
as ações desenvolvidas por entidades do movimento associativo ou outras 
entidades, e as participações de agentes desportivos em ações de reconhecido 
interesse para o desporto, podem ser apoiadas especificamente através da 
concessão de comparticipações financeiras, entre outros apoios.

2. As comparticipações financeiras, quando existam, são atribuídas às 
entidades do movimento associativo ou outras entidades e destinam-se 
a apoiar os encargos com transportes, alojamento e alimentação e outros 
necessários à participação ou realização das ações, sendo o montante 
determinado em função da apreciação do programa de desenvolvimento 
desportivo e respetivo projeto orçamental.

Artigo 69.º
Formação de técnicos

1. Compete ao organismo público de fomento do desporto conceber, propor, 
acompanhar e avaliar a execução da política de formação e atualização 
dos técnicos desportivos.

2. No âmbito da formação dos quadros técnicos para as diferentes formas de 
atividades desportivas, o Estado pode confiar a organização a instituições 
públicas ou privadas de ensino ou a organismos públicos ou privados, 
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especializados em matéria de formação, vocacionados e reconhecidos 
para esse efeito.

3. Não é permitido o exercício de atividades de ensino, animação, treino 
ou enquadramento no contexto de uma atividade física ou desportiva, 
mediante remuneração, a título de ocupação principal ou secundária, 
de forma regular ou ocasional, sem adequada formação profissional que 
comprove a habilitação para o efeito.

Artigo 70.º
Contratação de treinadores, técnicos e docentes

Mediante a aprovação de programa de desenvolvimento desportivo em que 
especificamente conste tal necessidade, pode, mediante contrato programa 
que estabeleça as obrigações mútuas, ser concedida às entidades cimeiras do 
associativismo desportivo comparticipação financeira destinada especificamente 
à contratação, pela entidade beneficiária, de treinadores, técnicos ou docentes 
habilitados com a formação técnica ou científica necessária ao desenvolvimento 
das atividades propostas.

Artigo 71.º
Atletas de alta competição

Os atletas que, pela sua idade e demonstração de potencialidades o justifiquem, 
podem ser integrados no estatuto nacional de alta competição e beneficiar 
dos apoios à excelência desportiva, definidos em regulamento próprio.

Artigo 72.º
Incidência dos apoios aos atletas

1. Os apoios a conceder aos atletas abrangidos pelo estatuto de alta competição 
abrangem, nomeadamente:

a) Regime de escolaridade;
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b) Concessão de bolsas académicas;

c) Dispensa temporária de funções;

d) Regime de emprego e de desempenho profissional;

e) Regime no âmbito da função pública;

f) Regime de cumprimento de obrigações militares;

g) Acesso a formação na área de ensino da educação física ou como 
técnico de desporto;

h) Prioridade na utilização de infraestruturas desportivas;

i) Comparticipação financeira à respetiva preparação e competição;

j) Apoio médico e medicamentoso desportivo específico;

k) Seguro desportivo; 

l) Reinserção profissional.

2. A concessão das medidas de apoio na área escolar depende de aproveitamento, 
tendo em atenção as diferentes variáveis que integram a atividade escolar 
e desportiva.

Artigo 73.º
Apoio à alta competição

O apoio à alta competição é objeto de regulamentação em diploma 
próprio.

Artigo 74. º
Licença extraordinária de trabalhadores do setor privado

1. Os atletas em regime de alta competição, bem como os demais agentes 
desportivos envolvidos, podem ser dispensados da prestação de trabalho 
pelas entidades empregadoras, pelo tempo necessário à sua preparação 
e participação desportivas, a pedido do organismo púbico responsável 



64 Coletânea de Legislação - Leis

pelo fomento do desporto, sendo tais ausências caraterizadas como faltas 
justificadas não remuneradas.

2. Não sendo concedida a dispensa, ou na falta de pronunciamento da 
entidade empregadora em tempo útil, e caso estejam esgotadas outras vias 
de resolução negociada, podem os atletas e demais agentes desportivos 
ser requisitados, por despacho do titular do organismo mencionado no 
número anterior, com fundamento no interesse público das provas em 
que participam.

3. Nos casos referidos nos números anteriores, o pagamento da retribuição 
é assegurado pelo organismo da administração central competente em 
matéria de fomento do desporto, através das verbas afetas ao apoio ao 
desporto de alta competição.

4. Os trabalhadores que beneficiem das medidas previstas neste artigo não 
podem ser prejudicados na respetiva carreira profissional ou na perceção 
de regalias ou benefícios concedidos, designadamente em razão da matéria.

5. A concessão de apoio pelas entidades empregadoras de atletas de alta 
competição e demais agentes desportivos pode ser objeto de protocolo a 
celebrar com o organismo de fomento do desporto, designadamente, no 
concernente a contrapartidas referentes à promoção da imagem da empresa.

Artigo 75.º
Atletas de seleções nacionais e outras representações nacionais

1. Os atletas convocados para os trabalhos de preparação das seleções 
nacionais, bem como os demais agentes desportivos neles envolvidos, 
devem ser apoiados no âmbito da presente lei e nos termos a regulamentar.

2. Os atletas que integrem os projetos de preparação das competições 
internacionais, e demais agentes desportivos, devem igualmente ser 
apoiados de forma específica e complementar, nos termos a determinar 
no quadro do regime de apoio ao movimento associativo desportivo.

3. De acordo com o pedido das federações interessadas, e com as necessárias 
adaptações, são aplicáveis as disposições do artigo anterior aos atletas 
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e demais agentes desportivos que integram seleções nacionais e outras 
representações nacionais, bem como os que participam nas provas oficiais 
realizadas no quadro dos planos estabelecidos pelas respetivas federações 
desportivas.

4. É aplicável aos atletas que participam nas provas oficiais, realizadas no 
quadro dos planos estabelecidos pelas respetivas federações desportivas, 
a critério do organismo de fomento do desporto, o disposto no número 
2 do artigo anterior.

Artigo 76.º
Interesse público

1. As dispensas previstas da presente lei dependem da declaração de 
reconhecido interesse público dos eventos para os quais os mesmos são 
requeridos.

2. A declaração de interesse público é da competência do membro do Governo 
responsável pela área do desporto.

Artigo 77.º
Apoio ao dirigente desportivo

1. Aos dirigentes desportivos é reconhecido o papel desempenhado na 
organização da prática desportiva e na salvaguarda da ética desportiva, 
devendo ser garantidas as condições necessárias à boa prossecução da 
missão socialmente relevante que lhes compete.

2. As medidas de apoio ao dirigente desportivo em regime de voluntariado 
e o enquadramento normativo da função desportivo profissional constam 
de diplomas próprios.
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Secção VII
Proteção dos Agentes Desportivos

Subsecção I
Medicina no Desporto

Artigo 78.º
Campanhas de Prevenção

1. Ao Estado cabe organizar campanhas de educação, informação e prevenção 
relativas à promoção da saúde através da prática desportiva, velando pela 
sensibilização da população e, em especial, dos praticantes desportivos.

2. São fixadas e atualizadas regularmente um conjunto de recomendações 
gerais e de contraindicações médicas ligadas à prática das modalidades 
desportivas, atendendo às especificidades de cada uma.

Artigo 79.º
Obrigatoriedade de exames médicos

Todo o praticante desportivo deve ser sujeito a exames médicos de admissão 
e aptidão à prática do desporto, com a periodicidade adequada à respetiva 
idade, sexo e modalidade desportiva.

Artigo 80.º
Certificado de aptidão física

1. O acesso à prática desportiva, no âmbito das federações desportivas, 
depende da prova de aptidão física do praticante, a certificar através de 
exame médico que declare a inexistência de quaisquer contraindicações, 
cabendo igualmente a adoção do exame e do controlo médico posteriores 
e no decurso da prática desportiva.

2. No âmbito das atividades físicas e desportivas não incluídas no número 
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anterior, constitui especial obrigação do praticante assegurar-se, 
previamente, de que não tem quaisquer contraindicações para a sua prática.

3. O disposto no número 1 aplica-se, com as necessárias adaptações, aos 
árbitros.

Artigo 81.º
Serviço Nacional de Medicina Desportiva

1. Junto do organismo central do fomento do desporto funciona o Centro 
de Medicina Desportiva, de âmbito nacional e de caráter pluridisciplinar, 
abarcando todas as modalidades desportivas.

2. Incumbe ao Serviço Nacional de Medicina Desportiva da administração 
central do Estado, designadamente:

a) A promoção e participação em ações de formação;

b) A prestação de assistência médica especializada aos agentes 
desportivos, em especial no quadro do regime do alto rendimento e 
no apoio às seleções nacionais; 

c) Colaborar no controlo antidopagem.

3. Os serviços de medicina desportiva da administração central bem como 
unidades de saúde públicas e privadas asseguram a realização dos exames 
de aptidão.

4. As condições de exercício profissional em medicina desportiva são reguladas 
por diploma próprio.

Artigo 82.º
Segurança social

1. O sistema de segurança social dos praticantes e demais agentes desportivos 
é definido no âmbito do regime geral da segurança social, e no caso dos 
praticantes profissionais de alta competição respeitando a especificidade 
das suas carreiras contributivas.
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2. O Estado assegura uma proteção social adequada aos desportistas de 
alta competição, sendo a sua integração no sistema de segurança social 
definida por diploma próprio. 

Artigo 83.º
Seguro desportivo

1. É garantida a institucionalização de um sistema de seguro dos agentes 
desportivos inscritos nas federações desportivas, o qual, com o objetivo 
de cobrir os particulares riscos a que estão sujeitos, protege em termos 
especiais o praticante desportivo de alta competição.

2. A obrigatoriedade de um sistema de seguro dos praticantes desportivos 
enquadrados na prática desportiva organizada é instituída por diploma 
próprio, com o objetivo de cobrir os particulares riscos a que estão 
sujeitos, prevendo uma proteção adequada para os cidadãos portadores 
de deficiência.

3. O Estado protege em termos especiais o praticante desportivo de alta 
competição, atenta a necessidade deste em interromper a sua atividade 
escolar e não prejudicar a sua atividade profissional.

4. Outras categorias de agentes desportivos, cuja atividade comporte situações 
especiais de risco, estão igualmente abrangidas no seguro de regime 
obrigatório.

5. A lei define a modalidade de riscos cobertos pelos seguros referidos no 
número 1 deste artigo.

Artigo 84.º
Obrigações das entidades prestadoras de serviços

As entidades que proporcionam atividades físicas ou desportivas, que organizam 
eventos ou manifestações desportivas ou que exploram instalações desportivas 
abertas ao público, ficam sujeitas ao definido na lei, tendo em vista a proteção 
da saúde e da segurança dos participantes nas mesmas, designadamente no 
que se refere:
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a) Aos requisitos das instalações e equipamentos desportivos;

b) Aos níveis mínimos de formação do pessoal que enquadre estas 
atividades ou administre as instalações desportivas; e

c) A existência obrigatória de seguros relativos a acidentes ou doenças 
decorrentes da prática desportiva.

Subsecção II
Controlo Antidopagem

Artigo 85.º
Promoção da saúde

Deve ser protegido o direito dos praticantes desportivos a participar nas 
atividades desportivas sem recorrer a substâncias dopantes e métodos interditos, 
promovendo-se a sua saúde e garantindo-se a equidade e a igualdade no 
desporto.

Artigo 86.º
Listagem das substâncias proibidas

O organismo nacional de controlo antidopagem, em conformidade com 
as convenções internacionais e tendo em conta outros instrumentos que 
regulam a matéria, elabora a lista de substâncias e grupos farmacológicos de 
uso proibido no desporto.

Artigo 87.º
Prevenção e controlo

1. O AONAD-CV, em colaboração com o Comité Olímpico e Paralímpico 
Cabo-verdiano e as federações desportivas, deve promover e impulsionar 
as medidas de prevenção, controlo das práticas e métodos de dopagem.

2. As circunstâncias e as condutas que constituem violações às regras 
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antidopagem, sob o prisma da deteção, dissuasão, prevenção e repressão 
da dopagem, em conformidade com as regras e os princípios decorrentes 
dos instrumentos jurídicos internacionais ratificados pelo Estado de Cabo 
Verde, são reguladas por diploma próprio.

Artigo 88.º
Obrigatoriedade do controlo

1. Todos os atletas e desportistas com licença federativa para participar 
em competições oficiais têm obrigação de submeter-se aos controlos 
antidopagem durante as competições ou fora delas, a pedido do organismo 
central com competência em matéria de desporto, das federações desportivas 
ou de outras entidades com competência na matéria.

2. As amostras tomadas nos controlos antidopagem são analisadas em 
laboratórios reconhecidos oficialmente pelo organismo central com 
competência em matéria de desporto.

Subsecção III
Segurança nos Espetáculos Desportivos

Artigo 89.º
Policiamento nos recintos desportivos

O policiamento dos recintos desportivos é objeto de protocolo específico entre 
os departamentos governamentais responsáveis pelas áreas da segurança e 
do desporto.

Artigo 90.º
Combate à violência nos espetáculos desportivos

O regime jurídico do combate à violência nos espetáculos desportivos é 
regulado por diploma próprio.
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Secção VIII
Benefícios Fiscais

Artigo 91.º
Isenções fiscais

1. Os clubes desportivos que gozem do Estatuto de Instituição de Utilidade 
Pública desportiva podem ser isentos, por deliberação da Assembleia 
Municipal, do Imposto Único sobre o Património (IUP) relativamente 
aos bens adquiridos a título gratuito.

2. O regime previsto no número anterior aplica-se igualmente às associações 
regionais, federações e aos comités olímpicos e paralímpicos que gozem 
do regime de utilidade pública desportiva.

3. As associações desportivas estão isentas do Imposto Único sobre os 
Rendimentos diretamente obtidos no exercício de atividades desportivas, 
desde que disponham de contabilidade ou escrituração que abranja todas 
as atividades e a ponham à disposição dos serviços fiscais.

Secção IX
Outros Incentivos

Artigo 92.º
Condecorações por mérito desportivo

É regulada por diploma especial a atribuição de condecorações desportivas a 
indivíduos, organismos, instituições ou coletividades nacionais ou estrangeiras 
que se distingam pelos serviços relevantes prestados em benefício do desporto 
nacional, pelo valor de sua atuação em funções diretivas ou na prática de 
atividades desportivas, e ainda pela sua conduta cívico desportiva exemplar.
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Artigo 93.º
Mecenato

1. Aos contribuintes, pessoas singulares ou coletivas, que financiarem, 
total ou parcialmente, atividades ou projetos desportivos, são atribuídas 
deduções fiscais, nos termos da lei.

2. São ainda dedutíveis os donativos quando os beneficiários sejam clubes 
desportivos e outras associações desportivas.

Artigo 94.º
Isenções aduaneiras

1. As pessoas individuais ou coletivas reconhecidas oficialmente que exerçam 
atividades desportivas reconhecidas estão isentas do pagamento das taxas 
alfandegárias pela importação de bens materiais destinados ao uso exclusivo 
nas suas atividades, ouvido o departamento governamental responsável 
pela área do desporto.

2. Estão ainda isentos do pagamento de direitos de importação e imposto 
sobre o valor acrescentado (IVA), o mecenas, pessoa singular ou coletiva, 
pela importação de bens a serem doados às pessoas individuais ou coletivas 
que exerçam atividades no domínio do desporto.

3. Os bens materiais isentos do pagamento de direitos estão sujeitos a 
fiscalização através das alfândegas e não podem ser transmitidos a terceiros, 
sob qualquer forma, antes de decorridos dez anos contados da data da 
concessão da isenção.
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CAPÍTULO V
PLANEAMENTO E FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE 

DESPORTIVA

Artigo 95.º
Plano a longo prazo de desenvolvimento desportivo

No quadro da definição e da coordenação da política desportiva, o Governo 
aprova um plano nacional de longo prazo para o desenvolvimento desportivo.

Artigo 96.º
Fundo nacional do desporto

1. É criado um fundo nacional do desporto que tem como objetivo o apoio 
financeiro para promoção das atividades físicas e desportivas que se 
enquadrem na política pública do desporto e nas diretrizes e prioridades 
constantes da presente lei.

2. O fundo nacional do desporto tem a sua competência, organização e 
funcionamento regulados por diploma próprio.

Artigo 97.º
Atribuições

Sem prejuízo do disposto no número 2 do artigo anterior, o fundo nacional 
do desporto tem por atribuições:

a) Apoiar as atividades desportivas a nível nacional e internacional;

b) Apoiar ações de formação, atualização e aperfeiçoamento de agentes 
desportivos;

c) Cofinanciar atividades e projetos desportivos;

d) Apoiar a organização e participação em atividades físicas e desportivas 
de caráter recreativo ou promocional;

e) Apoiar atividades no âmbito da medicina desportiva;
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f) Apoiar entidades do associativismo desportivo e de outras entidades 
enquadradas no regime definido pela presente lei que prossigam 
fins de promoção e dinamização da prática das atividades físicas e 
desportivas;

g) Suportar ou apoiar financeiramente a utilização de instalações 
desportivas escolares;

h) Comparticipar financeiramente na construção, ampliação, adaptação 
e manutenção de infraestruturas desportivas; 

i) Cofinanciar a aquisição de material e de equipamento desportivo.

CAPÍTULO VI
RECURSOS HUMANOS

Artigo 98.º
Conceito de agentes desportivos

São considerados agentes desportivos os praticantes, árbitros, técnicos, 
docentes de educação física, médicos e fisioterapeutas, dirigentes e gestores 
desportivos e todas as pessoas singulares e coletivas que intervêm direta e 
regularmente no fenómeno desportivo.

Artigo 99.º
Praticantes desportivos

1. O estatuto do praticante desportivo é definido em harmonia com escopo 
dominante da sua atividade, considerando-se como profissionais aqueles 
que exercem a atividade desportiva como ocupação exclusiva ou principal.

2. O regime jurídico contratual dos praticantes desportivos profissionais 
e o contrato de formação desportiva é definido por legislação própria.
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Artigo 100.º
Papel e obrigações dos dirigentes e gestores desportivos

1. O Estado reconhece o papel indispensável desempenhado pelos dirigentes 
e gestores desportivos, como promotores da prática desportiva organizada, 
devendo as respetivas associações garantir-lhes as condições necessárias 
à eficiente e adequada prossecução da sua missão.

2. O exercício de funções de direção dos órgãos sociais das associações 
desportivas obriga o cumprimento integral da lei e regras éticas.

3. A legislação própria define os direitos e deveres dos titulares de cargos 
de direção das associações desportivas.

Artigo 101.º
Técnicos desportivos

São considerados técnicos desportivos os agentes que orientam, conduzem e 
supervisionam atividades de recreação, animação e treinamento desportivo, 
vinculados pelas instituições do Estado ou privadas vocacionadas na realização 
de ações de formação em matéria de educação física e desportos.

Artigo 102.º
Empresários desportivos

1. São empresários desportivos as pessoas singulares ou coletivas que, 
estando devidamente credenciadas, exerçam a atividade de representação 
ou intermediação, ocasional ou permanente, mediante remuneração, na 
celebração de contratos de formação desportiva, de trabalho desportivo 
ou relativos aos direitos de imagem.

2. O empresário desportivo não pode agir em nome e por conta de praticantes 
desportivos menores de idade sem expressa autorização do seu tutor ou 
tutores legais, sendo obrigatoriamente gratuita a respetiva representação.

3. Os fatos relativos à vida pessoal ou profissional dos agentes desportivos 
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de que o empresário desportivo tome conhecimento, em virtude das suas 
funções, estão abrangidos pelo sigilo profissional.

4. O regime jurídico dos empresários desportivos é definido por diploma 
próprio.

Artigo 103.º
Voluntariado desportivo

Considera-se voluntariado desportivo o ato de agir com responsabilidade, 
competência e sentido ético de uma pessoa física singular ou coletiva, a 
favor de um órgão ou organismo do desporto, com o qual não tem vínculo 
profissional nem obrigação remuneratória.

CAPÍTULO VII
ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO

Secção I
Organização Pública Desportiva

Artigo 104.º
Administração pública desportiva

1. A administração pública desportiva integra o serviço central responsável 
pela promoção e execução da política desportiva do país, ou uma unidade 
personalizada de fomento do desporto sujeita à tutela do membro do 
governo responsável pela área do desporto, cujas atribuições e competências 
se regem pelas leis aplicáveis e pelo respetivo estatuto ou regulamento 
orgânico.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a entidade que integra 
a administração pública desportiva tem como competência conceber, 
coordenar e apoiar as atividades do desporto do sistema desportivo, 
cabendo-lhe, designadamente:

a) Assegurar a execução da política definida para setor do desporto;



77LEI N.º 18/IX/2017

b) Assegurar a direção e a coordenação permanente e efetiva dos 
organismos da administração central com intervenção direta ou 
indireta na área do desporto, bem como a programação global da 
atividade desportiva, em articulação com o poder local e parceria 
privada do desporto;

c) Assegurar a manutenção e a conservação do parque desportivo 
nacional mediante gestão direta;

d) Fomentar e dinamizar a prática das atividades físicas, desportivas 
e de recreação;

e) Prestar apoio às entidades e estruturas do associativismo desportivo;

f) Dinamizar e apoiar os diferentes subsistemas desportivos;

g) Cooperar no planeamento, construção e equipamento das instalações 
desportivas;

h) Promover e apoiar a formação dos agentes desportivos;

i) Coordenar e desenvolver programas na área da medicina desportiva;

j) Coordenar a intervenção e o apoio do Estado em termos administrativos 
e financeiros, no domínio do desenvolvimento da atividade desportiva; 

k) Proceder à recolha, tratamento e divulgação de documentação, 
informações e dados estatísticos no âmbito da educação física e 
desporto.

Artigo 105.º
Conselho Nacional do Desporto

1. O Conselho Nacional do Desporto é um órgão com funções consultivas, que 
funciona de forma permanente junto do membro do Governo responsável 
pela área do desporto e no qual se encontram representadas as pessoas 
individuais e coletivas com atribuições no âmbito do desporto tanto da 
administração pública como do associativismo privado, competindo-
lhe aconselhar a tutela do desporto sobre as linhas orientadoras do 
desenvolvimento desportivo.
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2. Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, ao Conselho Nacional do 
Desporto incumbe as seguintes principais funções:

a) Consultivas;

b) Fiscalizadores;

c) De arbitragem desportiva, como mecanismo alternativo de resolução 
de litígios; 

d) Emissão de pareceres e recomendações.

3. As competências, composição e o modo de funcionamento do Conselho 
Nacional do Desporto são aprovados por Resolução do Conselho de 
Ministros.

Artigo 106.º
Administração desportiva local

1. Com ressalva do que vier a ser estabelecido por legislação apropriada, 
a organização da administração pública local relativa ao desporto 
complementa a atividade desenvolvida pelo poder central e exerce-se 
nomeadamente nas seguintes áreas:

a) Construção, equipamento, gestão e manutenção de infraestruturas 
físicas municipais, designadamente, campos de jogos e outros recintos 
desportivos;

b) Elaboração e atualização da Carta Desportiva Municipal;

c) Apoio ao movimento associativo local;

d) Promoção e organização de atividades desportivas;

e) Apoio ao desporto recreativo, prioritariamente ao desporto na escola, 
desporto adaptado, desporto no local de trabalho e desporto na 
terceira idade;

f) Apoio às práticas desportivas não formais, nas vertentes do desporto 
para todos e desporto de aventura;
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g) Construção, equipamento, gestão e manutenção de piscinas e estádios 
com pistas de atletismo municipais e pistas desportivas;

h) Promoção e apoio a organizações e atividades de caráter recreativas 
e desportivas ligadas ao mar;

i) Promoção do aproveitamento e rentabilização dos espaços devolutos 
ou subaproveitados localizados no Município e que possam servir 
para fins desportivos de uso público;

j) Subsídio a associações desportivas regionais, clubes e grupos 
desportivos;

k) Promoção de férias desportivas em colaboração com outros 
departamentos estatais ou entidades privadas;

l) Incentivar a formação desportiva ao maior número possível de 
praticantes, sobretudo nos escalões de formação;

m) Elaboração do Plano desportivo municipal, nos termos da lei; 

n) Colaborar na procura, reserva e disponibilização de terrenos para a 
construção de infraestruturas desportivas;

o) A intervenção do poder local no desenvolvimento do desporto assenta 
numa clara definição de competência entre aquele e o poder central 
e na garantia da atribuição dos meios financeiros necessários para 
o efeito;

p) O Governo e as autarquias locais devem estabelecer protocolos com 
vista à efetivação do direito ao desporto para todos, a nível local e 
ao desenvolvimento do desporto em geral.

Secção II
Organização Privada do Desporto

Artigo 107.º
Clubes desportivos

Clube desportivo é a pessoa coletiva de direito privado, constituída sob a forma 
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de associação sem fins lucrativos, cujo objeto é o fomento e a prática direta 
de modalidades desportivas, nos termos gerais de direito.

Artigo 108.º
Sociedade desportiva

Sociedade desportiva é a pessoa coletiva de direito privado, constituída sob a 
forma de sociedade anónima, cujo objeto é, regulado por diploma próprio, a 
participação em competições profissionais e amadoras, bem como a realização 
de espetáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de atividades 
relacionadas com a prática desportiva profissionalizada dessa modalidade.

Artigo 109.º
Associações regionais

1. Associação desportiva é a pessoa coletiva de direito privado, criada ao 
abrigo da legislação em vigor que têm como objeto social, a promoção, a 
organização de atividades desportivas e físicas, sem fins lucrativos dotadas 
de utilidade pública.

2. As associações regionais detêm o poder exclusivo de organização das 
provas oficiais regionais.

Artigo 110.º
Federações desportivas

1. Federação desportiva é a pessoa coletiva de direito privado que, englobando 
praticantes, clubes, sociedades desportivas ou agrupamentos de clubes 
e de sociedades desportivas, se constitua sob a forma de associação sem 
fins lucrativos, tendo por fim promover, organizar e dirigir em todo o 
território nacional a prática de uma ou mais modalidades desportivas.

2. Às federações desportivas podem ser concedidas o estatuto de utilidade 
pública desportiva, através do qual se lhes atribui a competência para 
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o exercício, dentro do respetivo âmbito, de poderes regulamentares, 
disciplinares e outros de natureza pública.

3. As condições de atribuição bem como os processos de suspensão e 
cancelamento do estatuto de utilidade pública desportiva e a organização 
interna das federações desportivas dotadas de utilidade pública desportiva 
são definidos por diplomas próprios.

4. As federações nacionais detêm o poder exclusivo de organização das 
provas oficiais nacionais e internacionais.

5. Os títulos desportivos, de nível nacional ou regional, são conferidos pelas 
federações desportivas nacionais e só estas podem organizar as respetivas 
seleções nacionais.

6. Cabe ao Estado definir as formas de proteção do nome, imagem e atividades 
desenvolvidas pelas federações desportivas, estipulando o respetivo regime 
contraordenacional.

Artigo 111.º
Ligas profissionais

1. As federações unidesportivas em que se disputem competições definidas 
por lei como sendo de natureza profissional integram uma liga profissional, 
sob a forma de associação sem fins lucrativos, dotada de personalidade 
jurídica e autonomia administrativa, técnica e financeira.

2. As ligas profissionais exercem, por delegação das respetivas federações, 
as competências relativas às competições de natureza profissional, 
nomeadamente:

a) Organizar e regulamentar as competições de natureza profissional 
que se disputem no âmbito da respetiva federação, com respeito 
pelas regras técnicas definidas pelos competentes órgãos federativos 
nacionais e internacionais;

b) Exercer, relativamente aos seus associados, as funções de controlo e 
supervisão que sejam estabelecidas na lei ou nos respetivos estatutos 
e regulamentos;
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c) Definir e garantir os pressupostos desportivos, financeiros e de 
organização de acesso às competições profissionais, bem como 
fiscalizar a sua execução pelas entidades nelas participantes.

3. As ligas profissionais são integradas, obrigatoriamente, pelos clubes e 
sociedades desportivas que disputem as competições profissionais.

4. Compete à liga profissional elaborar e aprovar o respetivo regulamento 
de competição bem como os respetivos regulamentos de arbitragem e 
disciplina, que submete à ratificação pela assembleia geral da federação 
no seio da qual se insere, nos termos da lei.

5. As relações entre a federação desportiva e a liga profissional são reguladas 
por diploma próprio.

Artigo 112.º
Comité Olímpico Cabo-verdiano

1. O Comité Olímpico Cabo-verdiano é uma instituição sem fins lucrativos, 
dotada de personalidade jurídica, constituída de acordo com os respetivos 
estatutos e regulamentos, no respeito pela lei e pelos princípios e normas 
contidos na carta olímpica internacional.

2. São reconhecidos ao Comité Olímpico Cabo-verdiano os direitos, atribuições 
e competências que para ele decorrem da carta olímpica internacional.

3. O Comité Olímpico Cabo-verdiano tem competência exclusiva para 
constituir, organizar e dirigir a delegação cabo-verdiana participante 
nos jogos olímpicos e nas competições multidesportivas patrocinadas 
pelo comité internacional olímpico, colaborando na sua preparação e 
estimulando a prática das atividades nele representadas.

4. Constitui direito exclusivo do Comité Olímpico Cabo-verdiano o uso 
exclusivo da bandeira e dos símbolos olímpicos.

5. A garantia dos direitos referidos no número anterior é assegurada por 
regulamentação própria que define o apoio estatal específico a conceder 
neste quadro e o modo como é assegurada, no âmbito da preparação e 
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da participação olímpicas, a articulação das diversas entidades públicas 
e privadas intervenientes na área do desporto.

6. As federações desportivas e o Comité Olímpico Cabo-verdiano colaboram, 
em conformidade com o ordenamento jurídico desportivo internacional, 
na regulação do exercício das respetivas modalidades e competições 
desportivas, sem prejuízo do estabelecido na presente lei e demais 
legislações em vigor.

Artigo 113.º
Comité Paralímpico Cabo-verdiano

1. O Comité Paralímpico Cabo-verdiano é uma instituição sem fins lucrativos, 
constituída de acordo com os respetivos estatutos e regulamentos, no 
respeito pela lei e pelos princípios e normas contidos na carta paralímpica 
internacional.

2. São aplicáveis ao Comité Paralímpico Cabo-verdiano, com as necessárias 
adaptações, as disposições do artigo anterior relativamente aos praticantes 
desportivos do desporto adaptado e às respetivas competições desportivas 
internacionais.

Secção III
Justiça Desportiva

Artigo 114.º
Impugnabilidade das decisões

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes, as decisões e deliberações 
definitivas das entidades que integram o associativismo desportivo são 
impugnáveis, nos termos gerais de direito.

2. Das deliberações e sanções aplicadas pelos clubes e associações desportivas 
cabem recurso para a respetiva federação desportiva.

3. Os litígios emergentes dos atos e omissões dos órgãos das federações 
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desportivas, no âmbito do exercício dos poderes públicos, estão sujeitos 
às normas do contencioso administrativo, ficando sempre salvaguardados 
os efeitos desportivos, entretanto, validamente produzidos ao abrigo da 
última decisão da instância competente na ordem desportiva, neste caso 
a Assembleia Geral da federação respetiva.

Artigo 115.º
Insusceptibilidade de recurso

1. Não são suscetíveis de recurso, fora das instâncias desportivas competentes, 
as decisões e deliberações sobre questões estritamente desportivas.

2. São questões estritamente desportivas, aquelas que tenham por fundamento 
normas de natureza técnica ou de caráter disciplinar, nomeadamente as 
infrações cometidas no decurso da competição, enquanto questões de fato 
e de direito emergentes da aplicação das leis do jogo, dos regulamentos e 
das regras de organização das respetivas competições.

3. As decisões e deliberações disciplinares relativas a infrações à ética 
desportiva, no âmbito da violência, da dopagem, da corrupção, do racismo 
e da xenofobia, não são matérias estritamente desportivas.

Artigo 116.º
Arbitragem de conflitos desportivos

1. Os litígios relativos a questões estritamente desportivas podem ser 
resolvidos por recurso à arbitragem ou mediação, dependendo de prévia 
existência de compromisso arbitral escrito ou de sujeição à disposição 
estatutária ou regulamentar dos organismos desportivos que obrigue as 
entidades a estes vinculados.

2. A arbitragem desportiva constitui um sistema de jurisdição voluntária de 
conflitos em matéria desportiva, ou com esta, relacionados, livremente 
adotado pelas partes litigantes como última instância após o esgotamento 
dos meios jurisdicionais federativos.

3. A arbitragem de conflitos desportivos é exercida pela Comissão de 
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Arbitragem Desportiva, que funciona junto do Conselho Nacional do 
Desporto.

4. O Governo criará as condições para instalação do Tribunal Arbitral do 
Desporto.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 117.º
Contratos programa com as autarquias

1. O disposto da presente lei aplica-se, com as necessárias adaptações, às 
comparticipações concedidas pelas autarquias locais.

2. Aos contratos programa a celebrar pelas autarquias em benefício das 
entidades do movimento associativo desportivo sediadas na área da 
respetiva jurisdição aplica-se, com as necessárias alterações, o disposto 
nos artigos 44.º a 53.º da presente lei.

Artigo 118.º
Fiscalização

A fiscalização do cumprimento das regras legais de organização e funcionamento 
interno das entidades do movimento associativo desportivo e dos contratos 
programa é efetuada, nos termos da lei, por parte da administração pública 
desportiva, mediante a realização de inquéritos, inspeções e sindicâncias.

Artigo 119.º
Justiça desportiva

Enquanto não for criada jurisdição específica para o desporto, os litígios 
emergentes dos contratos programa de desenvolvimento desportivo são da 
competência da jurisdição administrativa.
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Artigo 120.º
Situações especiais

As políticas públicas promovem e incentivam a atividade desportiva nos 
estabelecimentos que recolhem cidadãos privados de liberdade, através dos 
organismos competentes.

Artigo 121.º
Regulamentação

A presente lei é objeto de regulamentação pelo Governo.

Artigo 122.º
Revogação

É revogado o Decreto-lei n.º 10/2011, de 31 de janeiro.

Artigo 123.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no trigésimo dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 27 de outubro de 2017.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.

Promulgada em 1 de Dezembro de 2017
Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca.
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Assinada em 11 de Dezembro de 2017

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.
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LEI N.º19/IX/2017
de 13 de dezembro

Procede à segunda alteração da Lei nº 66/VIII/2014, de 17 de 
julho, alterada pela Lei nº 80/VIII/2015, de 7 de janeiro, que 
define o regime jurídico de entrada, permanência, saída e a 
expulsão de estrangeiros do território cabo-verdiano, bem 
como a sua situação jurídica.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

A presente lei procede à segunda alteração à Lei n.º 66/VIII/2014, de 17 de 
julho, alterada pela Lei n.º 80/VIII/2015, de 7 de janeiro, que define o regime 
jurídico de entrada, permanência, saída e expulsão de estrangeiros do território 
cabo-verdiano, bem como a sua situação jurídica.

Artigo 2.º
Alteração

São alterados os artigos 9.º, 23.º, 26.º, 27.º, 32.º, 117.º e 120.º da Lei n.º 66/
VIII/2014, de 17 de julho, que passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 9.º

[…]

1. […]

2. […]

3. […]

a) […]
b) Os cidadãos de países que forem isentos de vistos de trânsito, oficial, 

diplomático ou de cortesia, e os de turismo, mediante Resolução do 
Conselho de Ministros, para períodos de estada de curta duração, 
até ao máximo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do cumprimento das 
demais exigências previstas no artigo 6.º da presente lei;

c) [Anterior alínea b)]
d) [Anterior alínea c)]
e) [Anterior alínea d)] 
f) [Anterior alínea e)]
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4. Os estrangeiros titulares de títulos de viagem que entrem no país ao 
abrigo das alíneas b), c) e f) do número anterior, exceto os naturais de Cabo 
Verde, devem obter, junto da DEF, visto temporário ou de residência ou 
autorização de residência se pretenderem permanecer para além de 30 
(trinta) ou 90 (noventa) dias, conforme for o caso.

5. A Resolução a que se refere a alínea b) do número 3 fundamenta a decisão, 
explicitando as razões de fundo, as vantagens que se pretendem acautelar 
ou obter, ou os interesses a salvaguardar com a referida medida.

6. Pode ser ainda dispensada a exigência de visto de turismo aos nacionais de 
países que não imponham idêntica exigência aos cabo-verdianos e constem 
de uma lista elaborada e atualizada pelo departamento governamental 
responsável pela área das relações exteriores.

Artigo 23.º

[…]

1. […]

2. As transportadoras que prestam serviços aéreos de passageiros são 
obrigadas a transmitir à DEF até ao registo de embarque as informações 
relativas dos passageiros que transportaram a partir de último posto de 
fronteira nacional ou até um posto de fronteira através da qual entram em 
território nacional incluindo os que tentaram embarcar ou embarcaram 
sem documentos.

3. As informações referidas no número anterior incluem: 

a) O número, o tipo, a data de emissão e a validade do documento de 
viagem utilizado; 

b) A nacionalidade; 
c) O nome completo; 
d) A data de nascimento; 
e) O ponto de passagem da fronteira à entrada no território nacional; 
f) O código do transporte; 
g) A hora de partida e de chegada do transporte; 
h) O número total de passageiros incluídos nesse transporte; 
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i) O ponto inicial de embarque.

4. A transmissão dos dados referidos no presente artigo não dispensa as 
transportadoras das obrigações e responsabilidades previstas no artigo 24.º.

5. [Anterior n.º 3]

Artigo 26.º

[…]

1. […]

a) […]

b) […]

c) […]

d) […]

e) […]

2. […]

3. O pedido de visto é formulado através de plataforma disponibilizada 
na rede de internet, devidamente aprovada por portaria conjunta dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas da administração interna 
e das relações exteriores, ou excecionalmente, é formulado em impresso 
próprio de modelo aprovado pela mesma via. 

4. […]

Artigo 27.º

[…]

1. Os vistos podem ser concedidos no estrangeiro, pelas embaixadas e postos 
consulares, e no território nacional, pela DEF, com recurso à plataforma 
a que se refere o número 3 do artigo anterior.

2. Quando formulados remotamente, através da plataforma, a entidade 
competente para a sua concessão é a DEF. 

3. Nos casos em que o pedido é formulado fisicamente junto às embaixadas e 
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postos consulares, cabe a estes serviços, também com recurso à plataforma, 
conceder o visto. 

4. Quando formulado já em território nacional, a DEF procede à concessão 
de visto, nos mesmos termos do número 1 do presente artigo.

5. [anterior n.º 2]

6. [anterior n.º 3]

7. [anterior n.º 4]

8. [anterior n.º 5]

Artigo 32.º

[…]

1. O visto de turismo é concedido ao estrangeiro que venha a Cabo Verde 
em viagem de carácter recreativo ou de visita.

2. Revogado.

3. […]

Artigo 117.º

[…]

1. […]

a) […]

b) Revogado;

c) […]

2. […]

Artigo 120.º

[…]

1. […]

2. […]
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3. A regulamentação da presente lei prevê ainda um novo regime para a taxa 
de segurança aeroportuária, de modo a enquadrar os custos aproximados 
dos serviços previstos no artigo 117.º-A.”

Artigo 3.º
Aditamento

São aditados os artigos 9.º-A, 9.º-B, 23.º-A e 117.º-A da Lei n.º 66/VIII/2014, 
de 17 de julho, alterada pela Lei n.º 80/VIII/2015, de 7 de janeiro, que define 
o regime jurídico de entrada, permanência, saída e expulsão de estrangeiros 
do território cabo-verdiano, bem como a sua situação jurídica, com a seguinte 
redação:

“Artigo 9.º-A

Procedimentos nos casos de isenção

1. Os cidadãos isentos de visto estão obrigados a proceder a um pré-registo, 
através de plataforma disponível na rede de internet, até 5 (cinco) dias 
antes do início da viagem.

2. O pré-registo de visitantes consiste na disponibilização de dados do 
passaporte e informações sobre as datas previstas para a sua entrada, o 
número do voo, data de saída do país e local de alojamento, visando um 
processo de verificação prévia de segurança dos viajantes, por parte das 
autoridades nacionais.

Artigo 9º- B

Procedimento em caso de não apresentação de pré-registo

Os visitantes que não apresentarem o comprovativo do pré-registo nos postos 
de fronteiras e marítimos e que não o tiverem feito, farão registo à chegada 
mediante pagamento de taxa nos termos a regulamentar.

 
Artigo 23.º-A
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Tratamento de informações

1. As informações a que se refere o artigo anterior são recolhidas pelas 
transportadoras e transmitidas eletronicamente ou, em caso de avaria, 
por qualquer outro meio apropriado, à DEF, a fim de facilitar a execução 
de controlos no posto autorizado de passagem da fronteira de entrada do 
passageiro no território nacional. 

2. A DEF conserva os dados num ficheiro provisório. 

3. Após a entrada dos passageiros, a autoridade referida no número anterior 
apaga as informações no prazo de quarenta e oito horas a contar da sua 
transmissão, salvo se forem necessárias para o exercício das funções legais 
das autoridades responsáveis pelo controlo de passageiros nas fronteiras 
nacionais, nos termos da lei e em conformidade com as normas relativas 
à proteção de dados pessoais. 

4. Sem prejuízo das normas relativas à proteção de dados pessoais, as 
informações a que se refere o artigo anterior podem ser utilizadas para 
efeitos de aplicação de disposições legais em matéria de segurança e 
ordem públicas.

Artigo 117.º-A

Taxa de segurança aeroportuária

Os custos decorrentes do desenvolvimento, gestão e manutenção da plataforma 
disponível na rede de internet para a concessão de vistos e da plataforma 
para o pré-registo obrigatório para os cidadãos isentos de visto, bem como 
demais medidas de reforço de segurança a serem implementadas nos postos 
fronteiriços nacionais, nomeadamente, equipamentos de controlo fronteiriço 
automático, de verificação biométrica de passageiros e sistemas de informação, 
são parcialmente suportados pela taxa de segurança aeroportuária.”
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Artigo 4.º 
Republicação

É republicada na íntegra a Lei n.º 66/VIII/2014, de 17 de julho, alterada pela 
Lei n.º 80/VIII/2015, de 7 de janeiro, com as alterações e aditamentos ora 
introduzidos, anexos à presente lei, da qual faz parte integrante.

Artigo 5.º 
Norma Revogatória

Até revogação expressa, mantém-se em vigor a Portaria nº47/99, de 4 de 
outubro, alterada pela Portaria nº43/2012, de 25 de outubro, naquilo em que 
forem compatíveis com o regime constante da presente lei.

Artigo 6.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2018.

Aprovada em 27 de outubro de 2017.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos

Promulgada em 1 de Dezembro de 2017

Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca

Assinada em 11 de Dezembro de 2017

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos
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ANEXO
REPUBLICAÇÃO DA LEI N.º 66/VIII/2014, de 17 DE JULHO

LEI N.º 66/VIII/2014
DE 17 DE JULHO

Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Objeto

A presente lei define o regime jurídico de entrada, permanência, saída e a 
expulsão de estrangeiros do território cabo-verdiano, bem como a sua situação 
jurídica.

Artigo 2.º
Definições

Para efeitos da presente lei considera-se:

a) “Atividade altamente qualificada”, aquela cujo exercício requer uma 
qualificação técnica, profissional ou especializada adequada para o 
respetivo exercício. 

b) “Atividade profissional independente”, atividade exercida 
pessoalmente, no âmbito de um contrato de prestação de serviços, 
relativa ao exercício de uma profissão liberal ou sob a forma de 
sociedade.

c) “Atividade profissional sazonal”, aquela que tem carácter temporário, 
não ultrapassando a duração de seis meses.
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d) “Atividade de investimento”, atividade económica exercida 
pessoalmente ou através de uma sociedade nos termos da lei. 

e) “Apátrida”, aquele que não seja considerado por qualquer Estado, 
segundo a sua legislação, como nacional; 

f) “Espaço equiparado a centro de instalação temporária”, o espaço 
próprio criado na zona internacional de aeroporto, nos postos da 
Polícia Nacional ou em estabelecimentos prisionais para instalação de 
estrangeiros não admitidos em território nacional ou que aguardam a 
execução da decisão de expulsão, ao qual é aplicado o regime jurídico 
da manutenção de estrangeiros em centros de instalação temporária. 

g) “Estrangeiro”, aquele que tem nacionalidade de outro Estado.

h) “Estrangeiro residente”, o estrangeiro a quem tenha sido concedida 
autorização de residência e se encontra, por isso, habilitado com um 
título de residência em Cabo Verde.

i) “Estudante do ensino superior”, o estrangeiro matriculado num 
estabelecimento de ensino superior para frequentar, a título de 
atividade principal, um programa de estudos conducente à obtenção de 
um grau académico ou de um diploma do ensino superior reconhecido, 
podendo abranger a realização de investigações para a obtenção de 
um grau académico.

j) “Postos Consulares”, Consulados Gerais, os Consulados de Carreira e 
os respetivos Postos Móveis ou Itinerantes, bem como os Consulados 
Honorários excecionalmente autorizados a emitir vistos pelo 
departamento governamental responsável pela área das relações 
exteriores;

k) “Transportadora”, qualquer pessoa singular ou coletiva que preste 
serviços de transporte aéreo ou marítimo de passageiros, a título 
profissional.

l) “Visto”, autorização do Estado que permite a um estrangeiro entrar, 
transitar e permanecer temporariamente no território nacional de 
acordo com o estipulado na lei, titulada por uma vinheta emitida de 
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acordo com as regras e o modelo a definir por portaria do membro 
do Governo responsável pela área da administração interna.

Artigo 3.º
Âmbito

1. O disposto na presente lei é aplicável aos estrangeiros e apátridas.

2. Sem prejuízo da sua aplicação subsidiária e de referência expressa em 
contrário, a presente lei não é aplicável a:

a) Estrangeiros que residam em território nacional na qualidade de 
refugiados ao abrigo das disposições reguladoras do asilo;

b) Aos agentes diplomáticos e consulares acreditados em Cabo Verde e 
equiparados, os membros das missões diplomáticas ou permanentes 
especiais e dos postos consulares, bem como os respetivos familiares 
que, em virtude das normas de direito internacional, estão isentos 
de obrigações relativas à inscrição como estrangeiros e à obtenção 
de autorização de residência.

Artigo 4.º
Regimes especiais

1. O disposto na presente lei não prejudica os regimes especiais constantes 
de acordos bilaterais ou multilaterais celebrados com um ou mais Estados 
estrangeiros.

2. O disposto na presente lei não prejudica as obrigações decorrentes dos 
instrumentos internacionais em matéria de proteção de refugiados e em 
matéria de direitos humanos e das convenções internacionais em matéria 
de extradição de pessoas de que Cabo Verde seja Parte ou a que se vincule.
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CAPÍTULO II
ENTRADA E SAÍDA DO TERRITÓRIO NACIONAL

SECÇÃO I
Passagem na fronteira

Artigo 5.º
Controlo fronteiriço

1. A entrada e a saída do território cabo-verdiano efetuam-se pelos postos 
de fronteira qualificados para esse efeito e durante as horas do respetivo 
funcionamento sob o controle da Direção de Estrangeiros e Fronteiras, 
(DEF).

2. Nos postos fronteiriços os estrangeiros deverão submeter-se às medidas e 
controlos legalmente exigidos e na forma e garantias estabelecidas nas leis 
vigentes e nas convenções internacionais de que Cabo Verde seja parte.

3. O controlo fronteiriço pode ser realizado a bordo de navios em navegação, 
mediante requerimento do comandante do navio ou do agente de navegação.

4. Após realizado o controlo de saída de um navio ou embarcação, a DEF 
emite o respetivo desembaraço de saída, constituindo a sua falta um 
impedimento à saída do navio do porto.

SECÇÃO II
Entrada e saída do Território Nacional

Artigo 6.º
Condições gerais de entrada

1. Para entrada no território nacional os estrangeiros devem possuir 
documento de viagem, visto, meios económicos considerados suficientes 
e não estarem sujeitos a proibições expressas de entrada.
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Artigo 7.º
Documentos válidos para entrada e saída

1. Para entrada ou saída do território cabo-verdiano os estrangeiros têm de 
ser portadores de um documento de viagem reconhecido como válido.

2. São reconhecidos como válidos para a entrada no território nacional os 
seguintes documentos:

a) O passaporte ou documento equivalente;

b) O «laissez-passer», emitido pelos Estados ou por organizações 
internacionais reconhecidas por Cabo Verde;

c) O bilhete de identidade do funcionário ou agente da missão estrangeira 
ou de organização internacional, emitido pelo departamento 
governamental responsável pela área das relações exteriores;

d) Os títulos de viagem para refugiados;

e) Outros documentos referidos em leis ou nas convenções internacionais 
de que Cabo Verde seja parte;

f) Outros documentos determinados pelas autoridades cabo-verdianas 
competentes.

3. Os documentos referidos no número anterior devem ter a validade superior 
à duração da estada autorizada, salvo quando se trata da reentrada de um 
estrangeiro legalmente residente em Cabo Verde.

4. Podem entrar no território nacional, mediante simples exibição de bilhete 
de identidade ou documento equivalente, os cidadãos de países com os 
quais Cabo Verde tenha acordo estabelecido nesse sentido.

5. O «laissez-passer» previsto na alínea b) do número 2 só é válido para trânsito 
e, quando emitido em território nacional, apenas permite a saída do país.

6. Podem igualmente entrar em território nacional, ou sair dele, com 
passaporte caducado, os nacionais de Estados com os quais Cabo Verde 
tenha convenções internacionais nesse sentido.

7. Podem ainda sair do território cabo-verdiano os estrangeiros habilitados 
com salvo-conduto, com passaporte temporário ou título de viagem única.
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Artigo 8.º
Estrangeiros indocumentados 

ou com documentação defeituosa

Em casos excecionais e por razões ponderosas e devidamente comprovadas, 
a DEF pode autorizar a entrada, o trânsito ou a permanência no território 
nacional aos estrangeiros sem documentação ou com documentação defeituosa, 
adotando-se, em tais casos, as medidas cautelares adequadas e suficientes.

Artigo 9.º
Entrada em Território Nacional

1. Para a entrada em território nacional, os estrangeiros devem ser titulares 
de visto válido e adequado à finalidade da deslocação concedido nos termos 
do artigo 29.º da presente lei.

2. O visto habilita o seu titular a apresentar-se num posto de fronteira e a 
solicitar a entrada no território nacional.

3. Podem, no entanto, entrar em Cabo Verde sem visto:

a) Os estrangeiros habilitados com título de residência válido;

b) Os cidadãos de países que forem isentos de vistos de trânsito, oficial, 
diplomático ou de cortesia, e os de turismo, mediante Resolução do 
Conselho de Ministros, para períodos de estada de curta duração, 
até ao máximo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do cumprimento das 
demais exigências previstas no artigo 6.º da presente lei;

c) Os estrangeiros que beneficiem de isenção ou dispensa de visto 
previstos em acordos internacionais de supressão de vistos ou de 
livre circulação e estabelecimento em que Cabo Verde é parte;

d) Os estrangeiros titulares dos documentos previstos nas alíneas c) e 
d) do número 2 do artigo 7.º;

e) Os cônsules honorários e agentes consulares de Cabo Verde de 
nacionalidade estrangeira; 

f) Os naturais de Cabo Verde que tenham adquirido a nacionalidade 
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estrangeira, e bem assim os respetivos cônjuges e descendentes, 
mediante a exibição de passaporte, certidão de nascimento, certidão 
de casamento ou outro documento onde conste a circunstância de ter 
nascido, ser casado ou filho de pai ou mãe nascido em Cabo Verde.

4. Os estrangeiros titulares de títulos de viagem que entrem no país ao 
abrigo das alíneas b), c) e f) do número anterior, exceto os naturais de 
Cabo Verde, devem obter, junto da DEF, visto temporário ou de residência 
ou autorização de residência se pretendem permanecer para além de 30 
(trinta) ou 90 (noventa) dias, conforme for o caso.

5. A Resolução a que se refere a alínea b) do número 3 fundamenta a decisão, 
explicitando as razões de fundo, as vantagens que se pretendem acautelar 
ou obter, ou os interesses a salvaguardar com a referida medida.

6. Pode ser ainda dispensada a exigência de visto de turismo aos nacionais de 
países que não imponham idêntica exigência aos cabo-verdianos e constem 
de uma lista elaborada e atualizada pelo departamento governamental 
responsável pela área das relações exteriores.

Artigo 10.º
Procedimentos nos casos de isenção

1. Os cidadãos isentos de visto estão obrigados a proceder a um pré-registo, 
através de plataforma disponível na rede de internet, até 5 (cinco) dias 
antes do início da viagem.

2. O pré-registo de visitantes consiste na disponibilização de dados do 
passaporte e informações sobre as datas previstas para a sua entrada, o 
número do voo, data de saída do país e local de alojamento, visando um 
processo de verificação prévia de segurança dos viajantes, por parte das 
autoridades nacionais.

Artigo 11.º
Procedimento em caso de não apresentação de pré-registo

Os visitantes que não apresentarem o comprovativo do pré-registo nos postos 
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de fronteiras e marítimos e que não o tiverem feito, farão registo à chegada 
mediante pagamento de taxa nos termos a regulamentar.

Artigo 12.º
Meios de subsistência

1. Não é permitida a entrada em Cabo Verde de estrangeiros que não 
disponham de meios de subsistência suficientes, quer para o período 
da estada quer para a viagem para o país no qual a sua admissão esteja 
garantida, ou que não estejam em condições de adquirir legalmente esses 
meios.

2. A fixação da natureza e quantitativo dos meios económicos suficientes 
para a entrada do estrangeiro no território nacional, os casos de dispensa, 
a forma de prova da sua posse são estabelecidos por portaria do membro 
do Governo responsável pela área da administração interna.

3. Para os efeitos previstos no número 1, o estrangeiro pode, em alternativa, 
apresentar termo de responsabilidade subscrito por cidadão nacional ou 
estrangeiro habilitado a permanecer regularmente em território nacional, 
nos termos estabelecidos por portaria do membro do Governo responsável 
pela área da administração interna.

4. A aceitação do termo de responsabilidade referido no número anterior 
depende da prova da capacidade financeira do respetivo subscritor e inclui 
obrigatoriamente o compromisso de assegurar:

a) As condições de estada em território nacional;

b) A reposição dos custos de expulsão, em caso de permanência ilegal 
nomeadamente através da prestação de garantia ou caução prévia.

Artigo 13.º
Finalidade e condições da estadia

Sempre que tal for julgado necessário para comprovar o objetivo e as condições 
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da estadia a autoridade de fronteira pode exigir a estrangeiro a apresentação 
de prova adequada.

Artigo 14.º
Entrada e saída de menores

1. Sem prejuízo do disposto em lei especial de programas de turismo ou de 
intercâmbio juvenil, a DEF recusa a entrada de menores de 16 anos de 
idade quando desacompanhados da pessoa que sobre eles exerce o poder 
paternal ou não seja apresentada a autorização escrita, com reconhecimento 
da assinatura pelo notário ou pelos serviços consulares de Cabo Verde, 
concedida para o efeito por essa pessoa ou quando em território nacional 
não exista quem se responsabilize pela sua estadia.

2. Salvo em casos excecionais, devidamente justificados, não é autorizada 
a entrada em território nacional de menor estrangeiro quando o titular 
das responsabilidades parentais ou a pessoa a quem esteja confiado não 
seja admitido entrar em Cabo Verde.

3. Se ao menor estrangeiro não for admitida a entrada em território cabo-
verdiano deve igualmente ser recusada a entrada à pessoa a quem tenha 
sido confiado.

4. Aos menores desacompanhados que aguardam uma decisão sobre a sua 
admissão no território nacional ou sobre o seu repatriamento deve ser 
concedido todo o apoio material e a assistência necessária à satisfação 
das suas necessidades básicas de alimentação, de higiene, de alojamento 
e assistência médica.

5. É recusada a saída do país a menores estrangeiros residentes que viajem 
desacompanhados de quem exerça o poder paternal e não se encontrem 
munidos de autorização concedida pelo mesmo, legalmente certificada.

6. Os menores desacompanhados só podem ser repatriados para o seu país de 
origem ou para país terceiro que esteja disposto a acolhê-los se existirem 
garantias de que à chegada lhes sejam assegurados o acolhimento e a 
assistência adequados.
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SECÇÃO III

Documentos de viagem emitidos pelas 
autoridades cabo-verdianas

Artigo 15.º
Documentos de viagem

1. As autoridades cabo-verdianas podem emitir os seguintes documentos 
de viagem a favor de estrangeiros:

a) Passaporte temporário;

b) Título de viagem única.

2. Os documentos de viagem emitidos pelas autoridades cabo-verdianas a 
favor de estrangeiros não fazem prova da nacionalidade do titular.

3. São competentes para emitir passaporte temporário e título de viagem 
única:

a) Em território nacional, a DEF; 

b) No estrangeiro, os postos consulares, com a autorização conjunta 
prévia dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da 
administração interna e das relações exteriores.

4. É competente para emitir título de viagem única a favor de estrangeiros, 
refugiados ou apátridas a DEF.

Artigo 16.º
Concessão de passaporte temporário a estrangeiros

1. Mediante autorização do membro do Governo responsável pela área 
da administração interna e após audição dos membros de Governo 
responsáveis pelas áreas da justiça e das relações exteriores, pode ser 
concedido passaporte temporário:

a) Aos indivíduos residentes no território nacional que sejam apátridas 
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ou nacionais de países sem representação diplomática ou consular 
em Cabo Verde e que demonstrem não poder obter outro passaporte;

b) Aos refugiados abrangidos pelo disposto no parágrafo 11.º do Anexo 
a Convenção relativa ao Estatuto dos refugiados, adotada em Genebra 
em 28 de julho de 1951;

c) Aos indivíduos não residentes em território nacional, quando razões 
excecionais aconselham a concessão; 

d) Aos nacionais de países com os quais Cabo Verde tenha acordo 
nesse sentido.

2. O passaporte temporário é válido pelo período de seis meses e pode ser 
utilizado em número ilimitado de viagens, desde que se faça a menção 
desse direito no documento.

3. Os passaportes temporários concedidos nos termos deste diploma perdem 
a sua validade quando os refugiados adquiram qualquer das situações 
previstas nos parágrafos (1) e (4) da secção C do artigo I da Convenção 
relativa ao Estatuto dos Refugiados, adotada em Genebra a 28 de julho 
de 1951.

Artigo 17.º
Título de viagem única para refugiados

1. O título de viagem única pode ser atribuído aos refugiados abrangidos 
pelo disposto no parágrafo 11.º do Anexo à Convenção relativa ao Estatuto 
dos Refugiados, adotada em Genebra, em 28 de julho de 1951.

2. O título de viagem única para refugiados pode ser individual ou familiar.

3. O título de viagem única individual é exigível a partir dos 14 anos de idade 
se os menores não viajarem na companhia do pai ou da mãe ou de quem 
legalmente exercer o poder paternal.

4. O título de viagem única familiar pode abranger: 

a) Os cônjuges e os filhos ou adotados menores;
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b) O pai ou a mãe ou quem exercer legalmente o poder paternal e os 
filhos ou adotados menores.

5. Os refugiados menores de 14 anos podem ser mencionados, por averbamento, 
no título de viagem das pessoas às quais tenham sido legalmente confiados.

6. O título de viagem única tem a validade exclusiva para a saída do refugiado 
do território nacional.

7. O modelo de título de viagem única individual ou familiar é definido pelo 
Governo.

SECÇÃO IV
Recusa de entrada

Artigo 18.º
Recusa de entrada

1. É recusada a entrada em território nacional aos estrangeiros que:

a) Não reúnam cumulativamente os requisitos legais de entrada; ou

b) Constituam perigo ou grave ameaça para a ordem pública, a segurança 
nacional ou a saúde pública.

2. A recusa de entrada com fundamento em razões de saúde pública só 
se pode basear nas doenças definidas nos instrumentos aplicáveis da 
Organização Mundial de Saúde ou em outras doenças infeciosas ou 
parasitárias contagiosas, objeto de medidas de proteção em território 
nacional.

3. Pode ser exigido ao estrangeiro a sujeição a exame médico, a fim de que 
seja atestado que não sofre de nenhuma das doenças mencionadas no 
número anterior, bem como às medidas médicas adequadas.
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Artigo 19.º
Indicação para efeitos de não admissão

São indicados para efeitos de não admissão em território cabo-verdiano os 
estrangeiros:

a) Que tenham sido objeto de expulsão do país e se encontrem no 
período de interdição de entrada;

b) Que tenham sido reenviados para outro país ao abrigo de um acordo 
de readmissão;

c) Em relação aos quais existam fortes indícios de terem praticado ou 
que tencionem praticar factos puníveis graves;

d) Que tenham sido punidos com pena de prisão, cujo limite máximo 
é superior a dois anos.  

Artigo 20.º
Apreensão de documentos de viagem

Quando a recusa de entrada se fundar na apresentação de documento de 
viagem falso, falsificado, alheio ou obtido fraudulentamente, o mesmo é 
apreendido e remetido para a entidade nacional ou estrangeira competente, 
em conformidade com as disposições aplicáveis.

Artigo 21.º
Competência para recusar a entrada

A recusa da entrada em território nacional é da competência do Diretor da 
DEF, com faculdade de delegação.

Artigo 22.º
Decisão e notificação

1. A decisão de recusa de entrada é proferida após audição do estrangeiro 
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e é comunicada à representação diplomática ou consular do seu país de 
origem.

2. A decisão de recusa de entrada é notificada ao interessado, com indicação 
dos seus fundamentos, dela devendo constar o direito de impugnação 
judicial e o respetivo prazo.

3. É igualmente notificada a transportadora para os efeitos do disposto no 
artigo 27.º.

4. Sempre que não seja possível efetuar o reembarque do estrangeiro dentro 
de quarenta e oito horas após a decisão de recusa de entrada, o mesmo é 
mantido num centro de instalação temporária ou em espaço equiparado, 
sendo aplicável o regime jurídico de instalação de estrangeiros em centros 
de instalação temporária. 

5. A decisão de recusa de entrada é suscetível de impugnação judicial, sem 
efeito suspensivo.

SECÇÃO V
Controlo da permanência de estrangeiros

Artigo 23.º
Boletim de alojamento

1. O boletim de alojamento é o documento que se destina a permitir o 
controlo dos estrangeiros no território nacional.

2. Sem prejuízo do disposto no artigo 24.º, por cada cidadão estrangeiro é 
preenchido um boletim de alojamento, cujo modelo é aprovado por portaria 
do membro do Governo responsável pela área da administração interna.

3. Os proprietários ou responsáveis pela exploração de hotéis, residenciais, 
pensões, casas de hóspedes e congéneres, pousadas, ainda que sejam 
pertença ou a sua exploração esteja a cargo das autarquias locais ou de 
outras entidades públicas, bem como aqueles que alberguem, mesmo por 
sublocação, ou cedam a qualquer título, casa para residência ou comércio, 
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ficam obrigados a remeter às autoridades policiais um exemplar do boletim 
individual de alojamento, no prazo de quarenta e oito horas.

4. Os estrangeiros não residentes que se instalem em habitação própria ficam 
responsáveis pela remessa do boletim de alojamento, tanto em relação a 
si próprios como às pessoas estrangeiras que com eles coabitam.

5. Com vista a simplificar o envio dos boletins de alojamento, as pessoas 
referidas no número 3 devem proceder ao seu registo junto da DEF como 
utilizadores do Sistema Automático de Recolha de Boletins de Alojamento, 
de forma a poderem proceder à respetiva comunicação eletrónica em 
condições de segurança.

6. Os boletins e respetivos duplicados, bem como os suportes eletrónicos que 
os substituem nos termos do número anterior, são conservados pelo prazo 
de um ano contado a partir do dia seguinte ao da comunicação da saída.

7. Após a saída do cidadão estrangeiro do referido alojamento, o facto deve 
ser comunicado, no prazo de quarenta e oito horas, às autoridades policiais.

Artigo 24.º
Comunicação de grupos turísticos

As agências de viagens que recebem grupos turísticos ficam obrigadas a 
comunicar à DEF a identificação dos componentes com a antecedência 
necessária, não inferior a quarenta e oito horas. 

CAPÍTULO III
OBRIGAÇÕES DAS TRANSPORTADORAS

Artigo 25.º
Verificação de documentos e transmissãode informações

1. As transportadoras que operam de ou para o território nacional, são 
obrigadas a verificar a validade e a vigência dos documentos de viagem 
ou de identificação dos cidadãos estrangeiros. 
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2. As transportadoras que prestam serviços aéreos de passageiros são 
obrigadas a transmitir à DEF até ao registo de embarque as informações 
relativas dos passageiros que transportaram a partir de último posto de 
fronteira nacional ou até um posto de fronteira através da qual entram em 
território nacional incluindo os que tentaram embarcar ou embarcaram 
sem documentos.

3. As informações referidas no número anterior incluem: 

a) O número, o tipo, a data de emissão e a validade do documento de 
viagem utilizado; 

b) A nacionalidade; 

c) O nome completo; 

d) A data de nascimento; 

e) O ponto de passagem da fronteira à entrada no território nacional; 

f) O código do transporte; 

g) A hora de partida e de chegada do transporte; 

h) O número total de passageiros incluídos nesse transporte; 

i) O ponto inicial de embarque.

4. A transmissão dos dados referidos no presente artigo não dispensa as 
transportadoras das obrigações e responsabilidades previstas no artigo 27.º.

5. Os armadores ou os agentes de navegação que os representam, bem como 
os comandantes das embarcações que naveguem em águas internacionais, 
devem também comunicar à DEF a lista dos tripulantes e passageiros 
bem como a presença de clandestinos a bordo, quarenta e oito horas 
antes da chegada e até duas horas antes da saída da embarcação de um 
porto nacional.

Artigo 26.º
Tratamento de informações

1. As informações a que se refere o artigo anterior são recolhidas pelas 
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transportadoras e transmitidas eletronicamente ou, em caso de avaria, 
por qualquer outro meio apropriado, à DEF, a fim de facilitar a execução 
de controlos no posto autorizado de passagem da fronteira de entrada do 
passageiro no território nacional. 

2. A DEF conserva os dados num ficheiro provisório. 

3. Após a entrada dos passageiros, a autoridade referida no número anterior 
apaga as informações no prazo de quarenta e oito horas a contar da sua 
transmissão, salvo se forem necessárias para o exercício das funções legais 
das autoridades responsáveis pelo controlo de passageiros nas fronteiras 
nacionais, nos termos da lei e em conformidade com as normas relativas 
à proteção de dados pessoais. 

4. Sem prejuízo das normas relativas à proteção de dados pessoais, as 
informações a que se refere o artigo anterior podem ser utilizadas para 
efeitos de aplicação de disposições legais em matéria de segurança e 
ordem públicas.

Artigo 27.º
Responsabilidade das transportadoras

1. A transportadora que proceda ao transporte para território nacional, 
por via aérea ou marítima, de estrangeiro que não reúna as condições 
de entrada ou que não verificar a validade do documento de viagem ou 
de identificação fica obrigada a promover o seu retorno, no mais curto 
espaço de tempo possível, para o ponto onde começou a utilizar o meio de 
transporte, ou, em caso de impossibilidade, para o país onde foi emitido o 
respetivo documento de viagem ou para qualquer outro local onde a sua 
admissão seja garantida

2. Enquanto não se efetuar o reembarque, o passageiro fica a cargo da 
transportadora, sendo da sua responsabilidade o pagamento da taxa 
correspondente à estada do passageiro no centro de instalação temporária 
ou espaço equiparado.

3. As transportadoras são igualmente responsáveis por todas as despesas de 
regresso dos passageiros e tripulantes indocumentados que transportarem.
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Artigo 28.º
Exceção

Não se aplica o disposto no artigo anterior quando:

a) Existirem motivos razoáveis para crer que os documentos que o 
passageiro tinha em sua posse eram os legalmente exigidos;

b) O passageiro estiver em posse de documentos de viagem regulares 
à entrada a bordo; 

c) A entrada no território nacional não tiver lugar devido a circunstâncias 
independentes da vontade do transportador comercial;

d) A entrada no território nacional resultar de salvamento. 

CAPÍTULO IV
VISTOS

SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 29.º
Modalidades de visto

1. O visto pode revestir as seguintes modalidades:

a) De trânsito;
b) Oficial, diplomático ou de cortesia;
c) De turismo;
d) Temporário;
e) De residência.

2. Os vistos devem ser concedidos pelo período de permanência em território 
nacional e o seu prazo de validade não pode ultrapassar o do documento 
de viagem. 

3. O pedido de visto é formulado através de plataforma disponibilizada 
na rede de internet, devidamente aprovada por portaria conjunta dos 
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membros do Governo responsáveis pelas áreas da administração interna 
e das relações exteriores, ou excecionalmente, é formulado em impresso 
próprio de modelo aprovado pela mesma via. 

4. O visto pode ser ordinário, quando habilita o estrangeiro a uma única 
entrada, ou de múltiplas entradas, quando habilita o estrangeiro a várias 
entradas no país. 

Artigo 30.º
Competência para a concessão e prorrogação de vistos

1. Os vistos podem ser concedidos no estrangeiro, pelas embaixadas e postos 
consulares, e no território nacional, pela DEF, com recurso à plataforma 
a que se refere o número 3 do artigo anterior.

2. Quando formulados remotamente, através da plataforma, a entidade 
competente para a sua concessão é a DEF. 

3. Nos casos em que o pedido é formulado fisicamente junto às embaixadas e 
postos consulares, cabe a estes serviços, também com recurso à plataforma, 
conceder o visto. 

4. Quando formulado já em território nacional, a DEF procede à concessão 
de visto, nos mesmos termos do número 1 do presente artigo.

5. Em território nacional, é competente para conceder e prorrogar o visto 
oficial, diplomático ou de cortesia o membro do Governo responsável pela 
área das relações exteriores que pode delegar, sem prejuízo do disposto 
no número seguinte.

6. Nos postos de fronteira aérea e marítima, os responsáveis podem conceder 
visto oficial, diplomático ou de cortesia, mediante autorização expressa do 
departamento governamental responsável pela área das relações exteriores. 

7. Em território nacional, a concessão ou prorrogação de vistos de trânsito, 
de turismo ou de visto temporário é da competência do Diretor da DEF, 
com faculdade de delegação. 

8. A concessão ou prorrogação do visto de residência é da exclusiva 
competência do Diretor da DEF, com faculdade de delegação, ouvidas as 
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autoridades de polícia judiciária e os serviços competentes do departamento 
governamental responsável pela área das relações exteriores.

Artigo 31.º
Limites à concessão

1. Não é concedido visto ao estrangeiro que:

a) Seja menor nos termos da lei reguladora do seu estatuto pessoal, 
salvo autorização de quem exerce o poder paternal ou de quem esteja 
confiada a sua guarda;

b) Tenha sido sujeito a expulsão e se encontre no período subsequente 
de interdição de entrada em território nacional;

c) Desenvolva atividades que, se praticadas em Cabo Verde, implicariam 
a expulsão;

d) Constitua uma ameaça grave para a ordem pública ou saúde pública. 

2. A obtenção de visto e entrada à revelia do disposto no número anterior 
dá lugar à interdição de entrada no território nacional, sujeitando-se o 
visado à expulsão.

3. A entidade que não conceder o visto, nos termos do número 1, anota o nome, 
a idade, a nacionalidade e a profissão indicada no passaporte, documento 
equivalente ou demais documentos de entrada e comunica o motivo da 
recusa ao departamento governamental responsável pela área das relações 
exteriores, o qual expedirá circulares a todas as missões diplomáticas e 
consulares no exterior e dá conhecimento à DEF.

SUBSECÇÃO I
Visto de trânsito

Artigo 32.º
Visto de trânsito

1. O visto de trânsito é concedido ao estrangeiro que, para chegar ao país 
de destino, tenha de desembarcar em Cabo Verde.
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2. Não é exigido o visto de trânsito ao estrangeiro que passe pelo território 
cabo-verdiano em viagem contínua, considerando-se como tal a que só 
se interrompe para as escalas técnicas do meio de transporte utilizado.

3. No caso referido no número anterior a autoridade competente determinará 
o local de permanência do estrangeiro.

4. A concessão de visto de trânsito no posto de fronteira está sujeita ao 
pagamento de uma sobretaxa. 

5. O visto de trânsito é válido por quatro dias, prorrogáveis e por uma só 
entrada. 

Artigo 33.º
Condições de concessão

1. Para a obtenção do visto de trânsito o estrangeiro deve ter:

a) Documento de viagem com validade superior à duração da estadia 
autorizada.

b) Visto para o país de destino ou fazer prova da sua isenção, suspensão 
ou não exigência.

c) Meios económicos suficiente para a entrada e permanência 
durante o período de estadia no território nacional, nos termos de 
portaria adotada pelo membro do Governo responsável pela área da 
administração interna.

d) Título de transporte para o país de destino.

2. Pode ainda, ser solicitado ao requerente de um visto de trânsito a apresentação 
de um certificado de registo criminal ou documento equivalente, emitido 
pela autoridade competente do seu país de nacionalidade ou de residência 
habitual, com validade de, pelo menos, seis meses, traduzida em língua 
portuguesa e legalizada pelos serviços consulares de Cabo Verde. 
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SUBSECÇÃO II
Visto oficial, diplomático ou de cortesia

Artigo 34.º
Visto oficial, diplomático ou de cortesia

1. Sem prejuízo dos regimes previstos em tratados ou convenções internacionais 
de que Cabo Verde seja parte, ao estrangeiro é concedido visto oficial, 
diplomático ou de cortesia desde que a entrada seja justificada pela sua 
qualidade, natureza da viagem, missão a Cabo Verde ou contrato legalizado 
pelas autoridades cabo-verdianas. 

2. O visto oficial, diplomático ou de cortesia deve ser utilizado nos noventa 
dias subsequentes à sua concessão e permite a permanência no país até 
trinta dias, podendo ser válidos para várias entradas. 

3. Os chefes das missões diplomáticas ou dos postos consulares podem 
autorizar a concessão de visto de cortesia em qualquer documento de 
viagem válido, atendendo às circunstâncias do caso, designadamente 
à personalidade ou estatuto do seu titular ou ao interesse geral do país. 

SUBSECÇÃO III
Visto de turismo

Artigo 35.º
Visto de turismo

1. O visto de turismo é concedido ao estrangeiro que venha a Cabo Verde 
em viagem de carácter recreativo ou de visita.

2. O visto de turismo deve ser utilizado no prazo de cento e oitenta dias 
após a sua concessão e permite ao seu titular uma estada até noventa dias, 
prorrogáveis, no máximo, por igual período. 
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Artigo 36.º
Condições de concessão

1. Para a obtenção de visto de turismo o estrangeiro deve ter:

a) Título de transporte que o habilite a entrar e a sair de Cabo Verde;

b) Meios de subsistência adequados e suficientes para o período previsto 
de permanência, nos termos de portaria adotada pelo membro do 
Governo responsável pela área da administração interna;

c) Documento de viagem com validade superior à duração da estadia 
autorizada.

2. Pode ser dispensada a apresentação dos documentos comprovativos das 
condições previstas no número anterior em caso de visto coletivo concedido 
a um grupo de turistas no quadro de uma viagem organizada, desde que 
tenham um certificado coletivo de identidade e viagem.

3. A dispensa da apresentação do título de transporte e do documento de 
viagem não isenta o seu titular de os apresentar nos postos de fronteira 
perante as autoridades competentes. 

SUBSECÇÃO IV
Visto temporário

Artigo 37.º
Visto temporário

1. O visto temporário destina-se a permitir a entrada em Cabo Verde ao 
estrangeiro para:

a) Viagem cultural;

b) Missão de negócios;

c) Exercício de uma atividade profissional, subordinada ou independente, 
cuja duração não ultrapasse um ano, em especial como artista ou 
desportista, técnico, professor ou atividade qualificada de outra 
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categoria, sob regime de contrato ao serviço do Estado de Cabo 
Verde ou de outras entidades públicas ou privadas;

d) Exercício de uma atividade sazonal;

e) Tratamento médico;

f) Visita familiar;

g) Permanecer em território nacional por períodos superiores a três 
meses e inferiores a um ano, por outras razões consideradas atendíveis 
pelas autoridades competentes. 

2. O visto temporário pode consistir num visto ordinário ou num visto de 
múltiplas entradas e deve ser utilizado no prazo de cento e oitenta dias 
após a sua concessão.

3. O visto ordinário é válido para uma entrada no território nacional e habilita 
o seu titular a nele permanecer por um período de cento e oitenta dias ou 
o correspondente à duração prevista da estadia.

4. O visto de múltiplas entradas permite ao seu titular mais do que uma 
entrada e o total de permanência no país até noventa dias, durante um 
ano, a contar da data da sua emissão.

5. Pode ser concedida uma prorrogação da permanência autorizada pelo 
visto temporário até um ano.

6. O estrangeiro que deseje permanecer em território nacional para além do 
limite autorizado pelo visto temporário ou pela sua prorrogação, pode, 
em casos fundamentados, requerer a conversão do visto temporário em 
visto de residência, para solicitar autorização de residência. 

Artigo 38.º
Condições de concessão

1. Para obtenção do visto temporário o estrangeiro deve:

a) Ter título de transporte que o habilite a entrar e a sair de Cabo Verde;

b) Dispor de meios de subsistência adequados e suficientes para o 
período previsto de permanência, nos termos de portaria adotada 
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pelo membro do Governo responsável pela área da administração 
interna ou estar em condições de legalmente os poder adquirir;

c) Ter documento de viagem com validade superior à duração da estadia 
autorizada;

d) Apresentar atestado de saúde ou equivalente;

e) Ter certificado internacional de vacinação;

f) Apresentar documento que fundamente o objetivo da viagem ou 
missão ou cópia do contrato a executar visado pelas autoridades 
cabo-verdianas;

g) Não ter sido condenado por crime que em Cabo Verde seja punível 
com pena privativa da liberdade de duração superior a um ano; 

h) Apresentar, se solicitado, certificado de registo criminal ou documento 
equivalente emitido pela autoridade competente do seu país de 
nacionalidade ou residência habitual, com validade de pelo menos 
seis meses e tradução para língua portuguesa legalizada pelos serviços 
consulares de Cabo Verde.

2. A concessão de visto temporário pode ser condicionada à prestação de 
uma garantia de repatriamento sob a forma de um depósito bancário de 
valor igual ao do bilhete de regresso ao país da nacionalidade ou residência 
habitual, acrescido de 10%.

SUBSECÇÃO V
Visto de residência

Artigo 39.º
Visto de residência

1. O visto de residência é concedido ao estrangeiro que pretende fixar 
residência habitual em Cabo Verde, com uma das seguintes finalidades:

a)  Exercício de atividade profissional, subordinada ou independente, 
devidamente certificada por contrato de trabalho ou de prestação 
de serviços;
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b) Realização de uma atividade de investimento;

c) Frequência de um ciclo de estudos de duração superior a um ano, 
como estudante do ensino superior;

d) Para efeitos de reagrupamento familiar com estrangeiro residente.

2. O visto de residência permite ao seu titular permanecer em território 
nacional durante seis meses, prorrogável, até à decisão final sobre o pedido 
de autorização de residência. 

3. Para efeitos do disposto na alínea d) do número 1 consideram-se membros 
da família do estrangeiro residente:

a) Cônjuge; 

b) Filhos menores, adotados menores ou dependentes.

Artigo 40.º
Condições de concessão

Para obtenção do visto de residência o estrangeiro deve:

a) Ter título de transporte que o habilite a entrar e a sair de Cabo Verde;

b) Dispor de meios de subsistência adequados e suficientes para o 
período previsto de permanência, nos termos de portaria adotada 
pelo membro do Governo responsável pela área da administração 
interna ou estar em condições de legalmente os poder adquirir;

c) Ter documento de viagem com validade superior à duração da estadia 
autorizada;

d) Ter entrado legalmente em território nacional, com visto temporário, 
outro tipo de visto, ou sem visto, nos casos de isenção;

e) Apresentar atestado de saúde ou equivalente;

f) Ter certificado internacional de vacinação;

g) Apresentar documento que fundamente o objetivo da fixação de 
residência nos termos do número 1 do artigo anterior;

h) Dispor de alojamento adequado;
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i) Não ter sido condenado por crime que em Cabo Verde seja punível 
com pena privativa da liberdade de duração superior a um ano;

j) Apresentar, se solicitado, certificado de registo criminal ou documento 
equivalente emitido pela autoridade competente do seu país de 
nacionalidade ou residência habitual, com validade de pelo menos 
seis meses e tradução para língua portuguesa visada pelos serviços 
consulares de Cabo Verde. 

SECÇÃO II
Cancelamento de vistos

Artigo 41.º
Cancelamento de vistos

1. Os vistos podem ser cancelados quando: 

a) O seu titular não satisfaça as condições da sua concessão;

b) Tenham sido emitidos com base em prestação de falsas declarações, 
utilização de meios fraudulentos ou através da invocação de motivos 
diferentes daqueles que motivaram a entrada do seu titular no país;

c) O respetivo titular tenha sido objeto de expulsão do território nacional.

2. Os vistos de residência e temporários podem ainda ser cancelados quando 
o respetivo titular, sem razões atendíveis, se ausente do país pelo período 
de sessenta dias, durante a validade do visto ou das suas prorrogações.

3. O visto de residência é ainda cancelado em caso de indeferimento do 
pedido de autorização de residência. 

4. Após a entrada em território nacional, o cancelamento de vistos é da 
competência da DEF e é comunicado ao departamento governamental 
responsável pela área das relações exteriores.

5. Antes da entrada do titular no território nacional, o cancelamento de 
vistos é da competência das embaixadas e postos consulares de carreira 
e é comunicado à DEF.
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CAPÍTULO V
RESIDÊNCIA 

SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 42.º
Tipos de autorização de residência

1. A autorização de residência compreende dois tipos: 

a) Autorização de residência temporária;

b) Autorização de residência permanente.

2. A autorização de residência temporária é válida pelo período de dois anos 
contados a partir da data da emissão do respetivo título e é renovável por 
períodos sucessivos de dois anos.

Artigo 43.º
Título de residência

1. Ao estrangeiro autorizado a residir em território nacional é emitido um 
título de residência, de modelo previsto na lei. 

2. O título de residência tem a validade da autorização de residência temporária 
que titula.

3. O título de residência que titula uma autorização de residência permanente 
deve ser renovado de cinco em cinco anos. 

4. O título de residência deve ser alterado sempre que existir alteração dos 
elementos de identificação dele constantes.

5. O título de residência substitui, para todos os efeitos legais, o documento 
de identificação do seu titular.

6. Em caso de perda ou extravio do título de residência é emitida, a pedido do 
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interessado, uma segunda via, devendo a perda ou extravio ser comunicado 
à DEF no prazo de quarenta e oito horas. 

7. É competente para a emissão do título de residência a DEF.

8. A taxa devida pela emissão do título de residência é fixada por portaria 
do membro do Governo responsável pela administração interna.

9. Os atestados de residência emitidos pelas Câmaras Municipais não 
comprovam a residência legal do estrangeiro. 

Artigo 44.º
Estrangeiros dispensados de autorização de residência

1. Sem prejuízo de outros casos previstos em legislação especial, são 
dispensados de obtenção de autorização de residência: 

a) Os naturais de Cabo Verde que, por força de lei estrangeira, demostrem 
ter renunciado, à nacionalidade cabo-verdiana para defesa dos seus 
direitos no país da imigração;

b) Os funcionários diplomáticos, de nacionalidade estrangeira, que 
prestem serviço nas missões diplomáticas ou postos consulares 
dos Estados acreditados em Cabo Verde ou nas representações ou 
missões de organizações internacionais intergovernamentais com 
personalidade jurídica internacionalmente reconhecida e os membros 
dependentes das suas famílias;

c) Os empregados domésticos ou equiparados de nacionalidade 
estrangeira que prestem serviço nas missões diplomáticas ou 
postos consulares dos Estados acreditados em Cabo Verde ou 
nas representações ou missões de organizações internacionais 
intergovernamentais com personalidade jurídica internacionalmente 
reconhecida e os membros dependentes das suas famílias.

2. A prova das razões da renúncia e de lei estrangeira a que se refere a alínea 
a) do número anterior é feita, respetivamente, por qualquer documento 
e pela apresentação da lei do país de imigração que obriga à renúncia da 
nacionalidade cabo-verdiana vigente ao tempo da renúncia.
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3. As pessoas mencionadas nas alíneas b) e c) do número 1 são habilitadas com 
documento de identificação emitido pelo departamento governamental 
responsável pela área de relações exteriores, ouvida a DEF.

Artigo 45.º
Pedido

1. O pedido de concessão ou renovação da autorização de residência é 
formulado em requerimento de modelo a aprovar por portaria do membro 
do Governo responsável pela área da administração interna, pelo interessado 
ou, no caso de incapaz, pelo seu representante legal ou a quem for confiada 
a sua guarda, sem necessidade de reconhecimento notarial.

2. O pedido referido no número anterior pode ser extensivo ao menor de 14 
anos a cargo do requerente.

3. O representante legal ou a pessoa a quem for confiada a guarda de menor 
residente, deve solicitar a concessão de uma autorização de residência 
individual para a mesma, até quarenta e cinco dias depois de completar 
14 anos de idade. 

4. Na pendência do pedido de concessão ou renovação da autorização de 
residência, por causa não imputável ao requerente, não está o requerente 
impedido de exercer uma atividade profissional nos termos da lei.

5. O requerente de uma autorização de residência pode solicitar 
simultaneamente o reagrupamento familiar.

6. O requerimento referido no número 1 pode ser substituído por ofício ou 
nota, em caso de pedidos oficiais de autorização de residência. 

7. O pedido de autorização de residência deve ser apresentado na DEF ou em 
qualquer unidade ou serviço da Polícia Nacional sediados nos concelhos, 
até quinze dias antes de expirar o visto de residência, o visto temporário 
ou o período autorizado de estadia. 

8. Os pedidos entregues nas unidades ou serviços da Polícia Nacional são 
reencaminhados à DEF, no prazo de cinco dias a contar da data de entrada 
do requerimento. 
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9. Os pedidos referidos no número 1 são objeto de um registo com indicação 
do número de entrada, data, nome do requerente, documentos anexos 
e indicação se se trata de concessão ou renovação da autorização de 
residência. 

Artigo 46.º
Instrução do pedido

O requerimento previsto no artigo anterior deve conter o nome completo, idade, 
estado civil, profissão, naturalidade, nacionalidade, domicílio do requerente 
e a finalidade da fixação da residência em Cabo Verde e ser instruído com os 
seguintes documentos:

a) Duas fotografias atualizadas do tipo passe e a cores do requerente;

b) Documento de viagem válido para a entrada e saída do território 
nacional;

c) Se solicitado, certificado do registo criminal ou documento equivalente 
emitido no país de que o estrangeiro é nacional e no da sua residência 
habitual, há pelo menos, seis meses, devidamente traduzido e 
legalizado pelos serviços consulares de Cabo Verde;

d) Documento comprovativo da existência dos meios económicos 
adequados e suficientes para garantir a subsistência do requerente 
no território nacional, nos termos do número 4 do artigo 50.º;

e) Documento comprovativo das condições de alojamento em Cabo 
Verde, designadamente a certidão matricial e certidão de registo 
predial, comprovativas da propriedade da habitação própria ou 
contrato de arrendamento válido; 

f) Documentos relativos ao estado sanitário do requerente, 
designadamente o atestado de saúde ou equivalente e o certificado 
internacional de vacinação;

g) Outros documentos exigidos pela DEF.
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Artigo 47.º
Decisão e notificação

1. O pedido de concessão de autorização de residência deve ser decidido no 
prazo de noventa dias.

2. O pedido de renovação de autorização de residência deve ser decidido no 
prazo de quarenta e cinco dias.

3. Na falta de decisão no prazo previsto no número anterior, por causa não 
imputável ao requerente, o pedido entende-se como deferido, sendo a 
emissão do título de residência imediata.

4. A decisão de indeferimento é notificada ao interessado, com indicação 
dos fundamentos, bem como do direito de impugnação judicial e do 
respetivo prazo.

5. Na apreciação do pedido de autorização de residência a DEF atende, 
nomeadamente, aos seguintes critérios:

a) Cumprimento, por parte do interessado, das leis cabo-verdianas;

b) Meios de subsistência adequados e suficientes do interessado, nos 
termos do número 4 do artigo 50.º;

c) Saúde pública;

d) Finalidades pretendidas com a estada no país;

e) Laços familiares existentes com residentes no país, nacionais ou 
estrangeiros;

f) O conhecimento da língua nacional e/ou oficial;

g) Inexistência de ameaça à segurança e ordem públicas.

6. Para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, consideram-se 
doenças que fazem perigar a saúde pública as doenças que obriguem a 
quarentena definidas nos instrumentos da Organização Mundial de Saúde 
e doenças infeciosas ou parasitárias contagiosas, objeto de medidas de 
proteção especial definidas pelo departamento governamental responsável 
pela área da saúde. 
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7. A não apresentação dos documentos previstos na alínea f) do artigo 46.º ou 
a recusa do requerente em submeter-se aos exames médicos determinados 
pelos serviços de saúde necessários à aferição de uma doença na aceção 
do número anterior determina o arquivamento do pedido de concessão 
de autorização de residência.

8. Para efeitos do disposto na alínea g) do número 5, consideram-se que as 
seguintes situações consubstanciam um perigo para a segurança e ordem 
públicas:

a) A participação em atividades criminosas, nomeadamente de 
importação, exportação, produção, venda, distribuição e tráfico 
ilícito de estupefacientes, substâncias psicotrópicas, armas, munições, 
explosivos, substâncias explosivas e equiparadas, seja qual for a 
qualidade em que intervenha o requerente;

b) O cometimento de infrações fiscais e aduaneiras, designadamente 
contrabando e descaminho;

c) A prática ou indícios sérios da prática de qualquer outro crime grave 
contra a economia;

d) Os demais casos de ameaça à segurança e ordem públicas, reconhecidos 
por lei ou pelas autoridades competentes. 

Artigo 48.º
Colaboração com outras entidades

1. Para efeitos do disposto na alínea c) do número 5 do artigo anterior, 
os serviços de saúde prestam o apoio necessário à DEF para análise da 
documentação relevante e na realização de exames médicos e laboratoriais 
para comprovação de doença que coloque em perigo a saúde pública.

2. Para efeitos do disposto no número 8 do artigo anterior, a DEF solicita à 
polícia judiciária o certificado policial do requerente.

3. A DEF pode, ainda e sempre que necessário, colher informações julgadas 
pertinentes junto de outras entidades públicas ou privadas.
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Artigo 49.º
Deveres de comunicação dos estrangeiros legalmente residentes

Os residentes devem comunicar à DEF, no prazo de oito dias contados da 
data em que ocorra, a alteração do seu estado civil, da sua nacionalidade, 
da sua profissão, do domicílio ou a ausência do país por período superior a 
noventa dias. 

SECÇÃO II
Autorização de residência temporária

Artigo 50.º
Condições gerais de concessão de autorização de residência 

temporária

1. Sem prejuízo das condições especiais aplicáveis, para a concessão da 
autorização de residência, deve o requerente satisfazer os seguintes 
requisitos cumulativos:

a) Posse de visto de residência, sem prejuízo do disposto em regimes 
especiais;

b) Inexistência de qualquer facto que, se fosse conhecido pelas autoridades 
competentes, devesse obstar à concessão do visto;

c) Presença em território nacional;

d) Posse de meios de subsistência em território nacional; 

e) Alojamento;

f) Posse do número de identificação fiscal;

g) Inscrição na segurança social, sempre que aplicável; 

h) Ausência de condenação por crime que em Cabo Verde seja punível 
com pena privativa de liberdade de duração superior a um ano;

i) Não se encontrar no período de interdição de entrada em território 
nacional, subsequente a uma medida expulsão do país.
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2. Pode ser recusada a concessão de autorização de residência por razões de 
ordem pública, segurança pública ou saúde pública.

3. Pode ser exigida aos requerentes de autorização de residência a sujeição 
a exame médico, bem como às medidas médicas adequadas.

4. Considera-se que o estrangeiro tem os meios de subsistência previstos 
na alínea d) do número 1 se:

a)  Tiver em território nacional rendimentos de trabalho subordinado ou 
independente no quadro de um contrato de trabalho ou de prestação 
de serviços, respetivamente; ou

b) Tiver rendimentos de atividade económica autorizada, registada ou 
licenciada ou em condições de o ser;

c) Comprovar que tem disponíveis em território nacional rendimentos 
regulares, designadamente provenientes de bolsas de estudo, de 
pensões ou reforma, de bens, móveis ou imóveis, ou da propriedade 
intelectual; ou

d) Estiver a cargo de um estrangeiro residente que se encontre numa 
das situações descritas na alínea anterior;

e) Apresentar termo de responsabilidade ou qualquer outro documento 
que lhe garanta a existência de meios económicos legais suficientes 
para a sua subsistência em território nacional. 

Artigo 51.º
Renovação de autorização de residência temporária

1. A renovação de autorização de residência temporária deve ser solicitada 
pelos interessados até quarenta e cinco dias antes de expirar a sua validade.

2. Só é renovada a autorização de residência aos estrangeiros que:

a) Disponham de meios de subsistência nos termos do número 4 do 
artigo 50.º;

b) Disponham de alojamento;
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c) Tenham cumprido as suas obrigações fiscais e perante a segurança 
social;

d) Não tenham sido condenados em pena ou penas que, isolada ou 
cumulativamente, ultrapassem um ano de prisão.

3. A autorização de residência pode não ser renovada por razões de ordem 
pública ou de segurança pública, bem como quando o requerente não 
cumpre os deveres de notificação previstos no artigo 49.º.

4. O recibo do pedido de renovação de autorização de residência produz 
os mesmos efeitos do título de residência durante um prazo de sessenta 
dias, renovável.

5. Em caso de caducidade da autorização de residência, pode ser concedida a 
sua renovação nas condições legalmente estabelecidas mediante pagamento 
de uma sobretaxa a fixar por portaria do membro do Governo responsável 
pela área da administração interna, sem prejuízo da aplicação de coima e 
outras medidas previstas na lei. 

SUBSECÇÃO I
Autorização de residência para exercício de atividade económica

Artigo 52.º
Autorização de residência para exercício de atividade profissional 

subordinada

1. Para além das condições gerais estabelecidas no artigo 50.º, só é concedida 
autorização de residência para exercício de atividade profissional 
subordinada a estrangeiros que tenham contrato ou promessa de contrato 
de trabalho, válidos nos termos da lei, que indique a natureza do emprego 
a prestar, o vínculo laboral, a categoria profissional, qualidade técnica, 
profissional ou especialidade do requerente, o local da prestação do 
trabalho, a duração do emprego e o salário mensal e demais prestações 
suplementares ilíquidas a pagar ao requerente.

2. Excecionalmente, por iniciativa do membro do Governo responsável pela 
área da administração interna, pode ser dispensada a condição prevista 
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na alínea a) do número 1 do artigo 50.º, desde que o estrangeiro, além das 
demais condições gerais previstas nessa disposição, preencha as seguintes 
condições:

a) Possua um contrato de trabalho ou uma relação laboral devidamente 
comprovada;

b) Tenha entrado legalmente em território nacional e aqui permaneça 
legalmente;

c) Tenha a sua situação regularizada perante a segurança social.

3. A concessão de autorização de residência para efeitos de exercício de 
atividade profissional subordinada pode, por decisão do Governo, ficar 
dependente da existência de oportunidades de trabalho que não possam 
ser preenchidas por nacionais cabo-verdianos ou estrangeiros residentes 
legais. 

4. A concessão de autorização de residência nos termos dos números 
anteriores é comunicada pela DEF aos departamentos responsáveis pela 
administração fiscal e pela segurança social. 

5. O titular de uma autorização de residência para exercício de uma atividade 
profissional subordinada pode exercer uma atividade profissional 
independente, mediante substituição do título de residência, sendo 
aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo seguinte.

Artigo 53.º
Autorização de residência para exercício de atividade profissional 

independente

1. Para além das condições gerais estabelecidas no artigo 50.º, só é concedida 
autorização de residência para exercício de atividade profissional 
independente a estrangeiros que preencham os seguintes requisitos:

a) Tenham constituído sociedade nos termos da lei ou celebrado um 
contrato de prestação de serviços para o exercício de uma profissão 
liberal que indique, pelo menos, a natureza do serviço a prestar, 
o vínculo a estabelecer com o requerente, a qualidade técnica, 
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profissional ou especialidade do requerente, o local da prestação 
do serviço, a duração do contrato e a remuneração mensal e demais 
prestações suplementares ilíquidas a pagar ao requerente;

b) Estejam em condições de ser habilitados a exercer uma atividade 
profissional independente, quando aplicável;

c) Quando exigível, apresentem declaração da ordem profissional 
respetiva de que preenchem os respetivos requisitos de inscrição.

2. Excecionalmente, por iniciativa do membro do Governo responsável pela 
área da administração interna, pode ser dispensada condição prevista na 
alínea a) do número 1 do artigo 50.º, desde que se verifique a entrada e a 
permanência legais em território nacional.

3. O titular de uma autorização de residência para exercício de uma atividade 
profissional independente pode exercer uma atividade profissional 
subordinada, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto 
no artigo anterior, mediante substituição do título de residência.

Artigo 54.º
Autorização de residência para atividade altamente qualificada

1. É concedida autorização de residência a estrangeiros para efeitos de 
exercício de uma atividade docente ou de investigação num estabelecimento 
de ensino superior ou altamente qualificada que, para além das condições 
estabelecidas no artigo 50.º, preencham um dos seguintes requisitos:

a) Sejam admitidos a colaborar numa instituição de ensino superior, 
nomeadamente através de um contrato de trabalho, de um contrato 
de prestação de serviços ou de uma bolsa de investigação científica;

b) Disponham de contrato de trabalho ou de contrato de prestação de 
serviços compatível com uma atividade altamente qualificada.

2. O requerente pode ser dispensado da condição a que se refere a alínea 
a) do número 1 do artigo 50.º sempre que tenha entrado e permanecido 
legalmente em território nacional.
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Artigo 55.º
Autorização de residência para atividade de 

investimento ou atividade económica relevante

1. É concedida autorização de residência, para efeitos de exercício de 
uma atividade de investimento ou atividade económica relevante, aos 
estrangeiros que:

a) Preencham as condições gerais estabelecidas no artigo 50.º, com 
exceção da alínea a) do número 1;

b) Tenham visto válido ou se encontrem legalmente em território 
nacional;

c) Solicitem autorização de residência no prazo de sessenta dias a contar 
da data da primeira entrada em território nacional;

d) Realizem uma atividade de investimento tal como definida na alínea 
d) do artigo 2.º e apresentem declaração das autoridades competentes 
que comprove que a mesma está autorizada, registada ou licenciada 
ou em condições de o ser.

2. O disposto no número anterior é aplicável ao estrangeiro que estiver 
autorizado a exercer no país, por si ou através de sociedades comerciais, 
uma atividade económica ou outra de reconhecido interesse nacional 
ou apresentar documento das autoridades competentes atestando que 
preenche os requisitos legais para que a atividade seja autorizada, registada 
ou licenciada.

SUBSECÇÃO II
Autorização de residência para estudo

Artigo 56.º
Autorização de residência para estudantes do ensino superior

1. É concedida uma autorização de residência ao estudante do ensino superior 
que: 
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a) Preencha as condições gerais estabelecidas no artigo 50.º;

b) Tenha sido admitido num estabelecimento de ensino superior 
reconhecido e apresentem prova da matrícula e do pagamento das 
propinas exigidas pelo estabelecimento;

c) Disponha de meios de subsistência definidos por portaria do membro 
do Governo responsável pela área da administração interna;

d) Disponha de seguro de saúde. 

2. A autorização de residência é válida por um período de um ano e é renovável, 
por iguais períodos, se o seu titular continuar a preencher as condições 
estabelecidas no número anterior. 

3. Se a duração do programa de estudos for inferior a um ano, a autorização 
de residência tem a duração necessária para cobrir o período de estudos.

4. No termo da conclusão dos estudos, pode ser concedida uma autorização de 
residência para efeitos de exercício de atividade profissional subordinada, 
independente ou altamente qualificada com dispensa da condição previsto 
na alínea a) do número 1 do artigo 50.º, sempre que o estrangeiro preencha 
as condições estabelecidas nos artigos 52.º, 53.º e 54.º, mediante substituição 
do título de residência. 

SUBSECÇÃO III
Autorização de residência para reagrupamento familiar

Artigo 57.º
Direito ao reagrupamento familiar

1. O estrangeiro com autorização de residência válida tem direito ao 
reagrupamento familiar com os membros da família que se encontrem 
fora do território nacional, que com ele tenham vivido noutro país, que 
dele dependam ou que com ele coabitem, independentemente de os laços 
familiares serem anteriores ou posteriores à entrada do residente em 
território nacional.

2. Nas circunstâncias referidas no número anterior é igualmente reconhecido 
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o direito ao reagrupamento familiar com os membros da família que tenham 
entrado legalmente em território nacional e que dependam ou coabitem 
com o titular de uma autorização de residência válida.

3. Para efeitos do disposto no presente artigo, consideram-se membros da 
família do residente:

a) O cônjuge;

b) Os filhos menores, ou a cargo do casal ou de um dos cônjuges;

c) Os menores adotados.

4. O reagrupamento familiar com filho menor ou incapaz de um dos cônjuges 
depende da autorização do outro progenitor ou de decisão de autoridade 
competente de acordo com a qual o filho lhe tenha sido confiado.

5. Para o exercício do direito ao reagrupamento familiar deve o requerente 
dispor de alojamento e meios de subsistência para a família. 

Artigo 58.º
Pedido

1. O pedido de autorização de residência para reagrupamento familiar deve 
ser acompanhado de:

a) Documentos que atestem a existência de laços familiares relevantes;

b) Documentos que atestem o cumprimento das condições de exercício 
do direito ao reagrupamento familiar;

c) Documentos de viagem dos familiares. 

2. A DEF pode, se necessário, proceder a entrevistas com o requerente do 
reagrupamento e os seus familiares e conduzir outras investigações que 
considere necessárias.

3. O pedido de autorização de residência para reagrupamento familiar pode 
ser indeferido nos seguintes casos:

a) Quando não estejam reunidas as condições de exercício do direito 
ao reagrupamento familiar;
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b) Quando o membro da família esteja interdito de entrar em território 
nacional;

c) Quando a presença do membro da família em território nacional 
constitua uma ameaça à ordem pública, à segurança pública ou à 
saúde pública.

4. Quando à decisão de deferimento de pedido de reagrupamento familiar 
obstem razões de ordem pública ou segurança pública, devem ser tomadas 
em consideração a gravidade ou o tipo de ofensa à ordem pública ou à 
segurança pública cometida pelo familiar, ou os perigos que possam advir 
da permanência dessa pessoa em território nacional.

5. Antes de ser proferida decisão de indeferimento de pedido de reagrupamento 
familiar, são tidos em consideração a natureza e a solidez dos laços familiares 
da pessoa, o seu tempo de residência em Cabo Verde e a existência de 
laços familiares, culturais e sociais com o país de origem.

6. A decisão de indeferimento é notificada ao requerente com indicação dos 
seus fundamentos, dela devendo constar o direito de impugnação judicial 
e o respetivo prazo.

7. A decisão de indeferimento do pedido de autorização de residência para 
reagrupamento familiar é suscetível de impugnação judicial, com efeito 
suspensivo.

Artigo 59.º
Autorização de residência dos membros da família

1. Tendo sido deferido o pedido de reagrupamento familiar, ao membro da 
família que seja titular de um visto de residência ou temporário ou que se 
encontre legalmente em território nacional é concedida uma autorização 
de residência de duração idêntica à do residente.

2. Ao membro da família do titular de uma autorização de residência 
permanente é emitida uma autorização de residência renovável, válida 
por dois anos, renovável por iguais períodos nos termos gerais.
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Artigo 60.º
Cancelamento da autorização de residência do membro da família

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 66.º, a autorização de residência emitida 
ao abrigo do direito ao reagrupamento familiar é cancelada quando se 
conclua a que o casamento ou a adoção teve por fim único permitir à 
pessoa interessada entrar ou residir no país.

2. Podem ser efetuados inquéritos e controlos específicos quando existam 
indícios fundados de fraude ou de casamento ou adoção de conveniência, 
tal como definidos no número anterior.

3. Antes de ser proferida decisão de cancelamento da autorização de residência 
ao abrigo do reagrupamento familiar, são tidos em consideração a natureza 
e a solidez dos laços familiares da pessoa, o seu tempo de residência em 
Cabo Verde e a existência de laços familiares, culturais e sociais com o 
país de origem.

4. A decisão de cancelamento é notificada ao interessado com indicação dos 
seus fundamentos, dela devendo constar o direito de impugnação judicial 
e o respetivo prazo.

5. A decisão de cancelamento da autorização do membro da família é suscetível 
de impugnação judicial, com efeito suspensivo.

SUBSECÇÃO IV
Autorização de residência a vítimas de tráfico de pessoas ou de 

ação de auxílio à imigração ilegal

Artigo 61.º
Autorização de residência

1. Pode ser concedida autorização de residência ao estrangeiro que seja 
ou tenha sido vítima de infrações penais ligadas ao tráfico de pessoas, 
ao tráfico ilícito de imigrantes ou ao auxílio à imigração ilegal, mesmo 
que tenha entrado ilegalmente no país ou não preencha as condições de 
concessão de autorização de residência.
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2. A autorização de residência a que se refere o número anterior é concedida 
após o termo do prazo de reflexão entre trinta e sessenta dias para permitir 
à vítima recuperar e escapar à influência dos autores das infrações em 
causa, desde que:

a) Seja necessário prorrogar a permanência do interessado em território 
nacional, tendo em conta o interesse que a sua presença representa 
para as investigações e procedimentos judiciais;

b) O interessado mostre vontade clara em colaborar com as autoridades 
na investigação e repressão do tráfico de pessoas, do tráfico ilícito 
de imigrantes ou do auxílio à imigração ilegal;

c) cO interessado tenha rompido as relações que tinha com os presumíveis 
autores das infrações referidas no número anterior.

3. A autorização de residência pode ser concedida antes do termo do prazo 
de reflexão, se se entender que o interessado preenche de forma inequívoca 
o critério previsto na alínea b) do número anterior.

4. Pode igualmente ser concedida autorização de residência ao estrangeiro 
identificado como vítima de tráfico de pessoas, com dispensa das condições 
estabelecidas nas alíneas a) e b) do número 2.

5. A autorização de residência concedida nos termos dos números anteriores 
é válida por um período de um ano e renovável por iguais períodos, se 
as condições enumeradas no número 2 continuarem a estar preenchidas 
ou se se mantiver a necessidade de proteção da pessoa identificada como 
vítima de tráfico de pessoas.

6. Ao estrangeiro titular de uma autorização de residência concedida ao abrigo 
do presente artigo, que não disponha de recursos suficientes, é assegurada 
a sua subsistência e o acesso a tratamento médico urgente e adequado.

Artigo 62.º
Cancelamento da autorização de residência

Sem prejuízo do disposto no artigo 66.º, a autorização de residência concedida 
ao abrigo da presente subsecção pode ser cancelada a todo o tempo se:
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a) O titular tiver reatado ativa e voluntariamente, por sua própria 
iniciativa, contactos com os presumíveis autores de tráfico de pessoas 
ou de auxílio à imigração ilegal; ou

b) Resultar apurado pela autoridade responsável pela cooperação referida 
no número anterior é fraudulenta ou que a denúncia da vítima é 
infundada ou constitui simulação de crime. 

SUBSECÇÃO V
Autorização de residência em situações especiais

Artigo 63.º
Autorização de residência com dispensade visto ou condição 

equivalente

Não carecem de cumprir o disposto na alínea a) do número 1 do artigo 50.º 
para obtenção de autorização de residência temporária os estrangeiros:

a) Menores, filhos de estrangeiros titulares de autorização de residência, 
nascidos em território cabo-verdiano, devendo o pedido de autorização 
de residência ser formulado no prazo de seis meses após o nascimento;

b) Filhos de titulares de autorização de residência que tenham atingido 
a maioridade e tenham permanecido habitualmente em território 
nacional desde os dez anos de idade;

c) Maiores, nascidos em território nacional, que daqui não se tenham 
ausentado ou que aqui tenham permanecido desde idade inferior a 
dez anos;

d) Que sofram de uma doença que requeira assistência médica prolongada 
que obste ao retorno ao país, a fim de evitar risco para a saúde do 
próprio;

e) Que não se tenham ausentado do território nacional e cujo direito 
de residência tenha caducado;

f) Que tenham filhos menores residentes em Cabo Verde ou com 
nacionalidade cabo-verdiana sobre os quais exerçam efetivamente 



142 Coletânea de Legislação - Leis

as responsabilidades parentais e a quem assegurem o sustento e a 
educação;

g) Que sejam, ou tenham sido, vítimas de exploração salarial ou de 
horário, em condições de trabalho particularmente abusivas, desde 
que tenham denunciado a situação às entidades competentes e com 
elas colaborem;

h) Que tenham beneficiado de autorização de residência concedida ao 
abrigo do artigo 61.º;

i) Que à data em vigor do presente diploma permaneciam em situação 
irregular em Cabo Verde tendo entrado comprovadamente em 
território nacional há três anos. 

Artigo 64.º
Regime excecional

Quando se verificarem situações extraordinárias a que não sejam aplicáveis 
as disposições previstas no artigo anterior, mediante proposta do Diretor 
da DEF ou por iniciativa do membro do Governo responsável pela área da 
administração interna pode, a título excecional, ser concedida ou renovada 
autorização de residência temporária a estrangeiros que não preencham os 
requisitos exigidos na presente lei, nas seguintes situações:

a) Por razões de interesse nacional;

b) Por razões humanitárias;

c) Por razões de interesse público decorrentes do exercício de uma 
atividade relevante no domínio científico, cultural, desportivo, 
económico ou social;

d) Quando o estrangeiro é natural de Cabo Verde. 
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SECÇÃO III
Autorização de residência permanente 

Artigo 65.º
Concessão de autorização de residência permanente 

1. Beneficiam de uma autorização de residência permanente estrangeiros 
que, cumulativamente:

a) Sejam titulares de autorização de residência temporária há pelo 
menos cinco anos, ou, no caso de estrangeiros naturais de Cabo 
Verde, há três anos, ou que se tenham aposentado nos termos da lei;

b) Disponham de meios de subsistência, nos termos do número 4 do 
artigo 50.º;

c) Não tenham sido condenados em pena ou penas que, isolada ou 
cumulativamente, ultrapassem um ano de prisão;

d) Não constituam uma ameaça à saúde pública;

e) Não constituam uma ameaça à segurança e ordem públicas;

f) Disponham de alojamento;

g) Comprovem ter conhecimento da língua nacional e oficial de Cabo 
Verde 

2. O período de residência anterior à entrada em vigor da presente lei releva 
para efeitos do disposto no número anterior.

3. À apreciação do pedido de autorização de residência permanente é aplicável, 
com as necessárias adaptações, o disposto no número 5 do artigo 47.º.

4. O surgimento de uma doença prevista no número 6 do artigo 47.º após a 
concessão de autorização de residência temporária em território nacional 
não pode, por si só, justificar a recusa de concessão de autorização de 
residência permanente ao requerente que cumpra os demais requisitos 
da lei. 

5. A autorização de residência permanente não tem prazo de validade e é 
titulada por um título de residência nos termos do artigo 43.º.
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SECÇÃO IV
Cancelamento da autorização de residência

Artigo 66.º
Cancelamento da autorização de residência

1. A autorização de residência é cancelada sempre que:

a) aO seu titular tenha sido objeto de uma decisão de expulsão do 
território nacional; ou

b) A autorização de residência tenha sido concedida com base em 
declarações falsas ou enganosas, documentos falsos ou falsificados, 
ou através da utilização de meios fraudulentos; ou

c) Em relação ao seu titular existam razões sérias para crer que cometeu 
atos criminosos graves ou existam indícios reais de que tenciona 
cometer atos dessa natureza; ou

d) Por razões de ordem ou segurança pública.

2. Sem prejuízo da aplicação de disposições especiais, a autorização de 
residência pode igualmente ser cancelada quando o interessado, sem 
razões atendíveis, se ausente do país:

a) Sendo titular de uma autorização de residência temporária, seis meses 
consecutivos no período total de validade da autorização;

b) Sendo titular de uma autorização de residência permanente de vinte 
e quatro meses, num período de quatro anos.

3. A ausência para além dos limites previstos no número anterior deve 
ser justificada mediante pedido apresentado na DEF antes da saída do 
residente do território nacional ou, em casos excecionais, após a sua saída.

4. Não é cancelada a autorização de residência aos cidadãos que estejam 
ausentes por períodos superiores aos previstos no número 2, quando 
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comprovem que durante a sua ausência do território nacional estiveram no 
país de origem e que no mesmo desenvolveram uma atividade profissional 
ou empresarial ou de natureza cultural ou social.

5. O cancelamento da autorização de residência deve ser notificado ao 
interessado e comunicado, com indicação dos fundamentos da decisão e 
implica a apreensão do correspondente título de residência.

6. É competente para o cancelamento o membro do Governo responsável 
pela área da administração interna, com a faculdade de delegação no 
Diretor da DEF.

7. A decisão de cancelamento é suscetível de impugnação judicial, com 
efeito não suspensivo.

CAPÍTULO VI
DIREITOS, GARANTIAS E DEVERES DOS ESTRANGEIROS

Artigo 67.º
Princípio geral

Os estrangeiros, que legalmente residam ou se encontrem em Cabo Verde, 
gozam dos mesmos direitos e garantias e estão sujeitos aos mesmos deveres 
que o cidadão cabo-verdiano, com exceção dos direitos e garantias políticos 
e dos demais direitos e deveres expressamente reservados por lei ao cidadão 
cabo-verdiano.

Artigo 68.º
Direitos do titular de autorização de residência

1. Sem prejuízo de aplicação de disposições especiais e de outros direitos 
previstos na lei ou em convenção internacional de que Cabo Verde seja 
parte, o estrangeiro titular de autorização de residência tem direito, sem 
necessidade de autorização especial e nas mesmas condições garantidas 
aos nacionais cabo-verdianos, designadamente:
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a) À educação e ensino bem como à criação e direção de estabelecimentos 
de ensino, de acordo com o estabelecido na legislação vigente;

b) Ao exercício de uma atividade económica ou profissional, subordinada 
ou independente, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte;

c) Ao acesso à saúde.

2. É garantida a aplicação das disposições que assegurem a igualdade de 
tratamento dos estrangeiros, nomeadamente em matéria de segurança 
social, de benefícios fiscais, de reconhecimento de diplomas, certificados 
e outros títulos profissionais ou de acesso a bens e serviços à disposição 
do público, bem como a aplicação de disposições que lhes concedam 
direitos especiais.

Artigo 69.º
Direitos políticos, direitos e deveres reservados aos nacionais e 

exercício de atividade política ou de funções públicas

1. O estrangeiro que resida ou se encontre no território nacional não goza 
dos direitos políticos e dos direitos e deveres reservados constitucional e 
legalmente aos cidadãos nacionais.  

2. Ao estrangeiro legalmente residente no território nacional é, no entanto, 
atribuída capacidade eleitoral ativa e passiva para eleições dos titulares 
dos órgãos das autarquias locais, nos termos da respetiva legislação.

3. Os estrangeiros legalmente autorizados a residir em Cabo Verde, salvo 
acordo ou convenção internacional em contrário, não podem exercer 
funções públicas ou que impliquem o exercício de poder de autoridade, 
com exceção das que tenham carácter predominantemente técnico ou 
atividades de carácter docente ou de investigação científica.

Artigo 70.º
Liberdade de circulação e residência

1. Os estrangeiros legalmente residentes em Cabo Verde gozam do direito 
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de livre circulação e de escolha do domicílio, salvo as limitações previstas 
nas leis e determinadas pelas entidades ou autoridades competentes por 
razões de segurança e ordem públicas.

2. As limitações por razões de segurança e ordem públicas têm carácter 
individual e só podem consistir nas seguintes medidas:

a) Apresentação periódica perante as autoridades competentes;

b) Afastamento dos postos fronteiriços e de núcleos populacionais 
determinados especificamente;

c) Residência obrigatória em determinado lugar;

d) As demais que sejam suscetíveis de serem impostas aos cidadãos 
cabo-verdianos.

Artigo 71.º
Liberdade de reunião e de manifestação

Os estrangeiros legalmente residentes em Cabo Verde podem exercer os 
direitos de reunião e de manifestação de acordo com o disposto nas leis que 
os regulam.

Artigo 72.º
Direito de afiliação sindical e de greve e de inscrição nas ordens 

profissionais

1. Aos trabalhadores estrangeiros legalmente residentes em Cabo Verde 
é reconhecido o direito de livre afiliação nas organizações sindicais e o 
direito à greve, que exercerão nas mesmas condições que os trabalhadores 
nacionais e de acordo com as leis reguladoras da matéria.

2. Aos estrangeiros legalmente residentes no país é reconhecido o direito de 
inscrição nas ordens profissionais, sem prejuízo das limitações estabelecidas 
na lei ou nos estatutos de cada ordem profissional.

Artigo 73.º
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Deveres

O estrangeiro que deseje entrar ou permanecer em território nacional obriga-
se a:

a) Respeitar a Constituição e as demais leis da República;

b) Declarar a sua identidade e residência, quando para tanto solicitado;

c) Informar as autoridades cabo-verdianas dos elementos do seu estatuto 
pessoal, quando tal lhe for exigido;

d) Declarar e fazer prova do modo de subsistência para si e seu agregado 
familiar;

e) Cumprir as demais prescrições legais e diretrizes administrativas e 
policiais emanadas das autoridades competentes.

Artigo 74.º
Garantias

1. O estrangeiro goza em Cabo Verde de todas as garantias constitucionais 
e legais reconhecidas ao nacional, nomeadamente:

a) Acesso aos órgãos jurisdicionais contra os atos que violem os seus 
direitos reconhecidos pela Constituição e pela lei;

b) Não ser preso sem culpa formada e sofrer qualquer sanção, a não ser 
nos casos e pelas formas previstas na lei;

c) Exercício e gozo, de forma pacífica, dos seus direitos patrimoniais e 
não sofrimento de quaisquer medidas arbitrárias ou discriminatórias 
contra os mesmos;

d) Não ser expulso ou extraditado, senão nos casos e termos previstos 
na lei.

2. Em caso de expulsão, extradição, ausência presumida ou definitiva ou 
morte do estrangeiro é-lhe assegurado ou aos seus familiares ou herdeiros, 
os interesses pessoais, patrimoniais, económicos ou sociais que lhe sejam 
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reconhecidos por lei e que não sejam instrumento, produto, resultado ou 
efeito de infrações penais.
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CAPÍTULO VII
AFASTAMENTO DO TERRITÓRIO NACIONAL

SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 72.º
Tipos de afastamento coercivo

1. O afastamento coercivo de estrangeiros do território nacional pode ser 
decidido por autoridade administrativa ou judicial.

2. A expulsão administrativa é o afastamento coercivo de estrangeiro que não 
esteja legalmente autorizado a residir em Cabo Verde ou se encontre em 
situação de irregularidade, determinado por autoridade administrativa.

3. A expulsão judicial é o afastamento coercivo de estrangeiro, determinado 
por autoridade judicial como pena acessória de uma condenação criminal 
ou, tratando-se de estrangeiro com permanência legal, como medida 
autónoma.

Artigo 76.º
Competência

1. É competente para a determinação da expulsão administrativa o Director 
da DEF com faculdade de delegação.

2. É competente para o processo de expulsão judicial, o tribunal competente 
ou, na falta, o da comarca da residência ou do lugar em que o estrangeiro 
for encontrado. 

Artigo 77.º
Proibição de expulsão coletiva de estrangeiros

1. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.
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2. Para efeitos do presente diploma, entende-se por expulsão coletiva a que 
visa globalmente grupos nacionais, raciais, étnicos ou religiosos.

Artigo 78.º
Limites à expulsão

1. Em nenhum caso a expulsão será efetuada para país onde o estrangeiro 
possa ser perseguido por razões políticas, religiosas, raciais, de convicção 
filosófica ou lhe possa ser aplicada pena de morte ou de prisão ou outras 
medidas privativas de liberdade perpétuas ou de duração indeterminada 
ou possa sofrer tortura, tratamento desumano ou degradante.

2. Verificada qualquer das situações referidas no número anterior, o estrangeiro 
será encaminhado para um outro país que o aceite receber.

Artigo 79.º
Interdição de entrada

1. Ao cidadão estrangeiro sujeito a decisão de expulsão administrativa nos 
termos da alínea a) e b) do número 1 do artigo seguinte é vedada a entrada 
em território nacional por prazo de cinco anos, sem prejuízo do disposto 
no número 4 do artigo 82.º.

2. Nos outros casos de expulsão é interdita a entrada em território nacional, 
por prazo não inferior a cinco anos, determinado pela autoridade que 
decidiu a expulsão.

3. As medidas de interdição de entrada que não dependam de prazos 
definidos nos termos da lei são periodicamente reapreciadas, com vista 
à sua manutenção ou eliminação.
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SECÇÃO II
Expulsão administrativa

Artigo 80.º
Expulsão administrativa

1. Sem prejuízo da aplicação do regime de readmissão, a expulsão administrativa 
só pode ser determinada com os seguintes fundamentos:

a) Entrada e permanência ilegais em território nacional;

b) A permanência no país para além do tempo de estadia permitido pelo 
visto ou sua prorrogação ou do prazo da autorização de residência 
ou da recusa de renovação da autorização de residência ou do prazo 
estabelecido em tratado ou acordo internacional de que Cabo Verde 
seja parte;

2. A decisão de expulsão é proferida no prazo máximo de quarenta e oito 
horas após a receção do processo. 

Artigo 81.º
Detenção e entrega

1. O estrangeiro que se encontrar em qualquer das situações referidas no 
número 1 do artigo anterior é detido, se ainda não estiver, por qualquer 
autoridade e entregue à DEF, devendo ser presente ao juiz, no prazo de 
quarenta e oito horas a contar da detenção, para determinação da sua 
colocação em centro de instalação temporária ou espaço equiparado ou, se 
for o caso, para aplicação de medida de coação prevista na legislação penal. 

2. As autoridades, as empresas de navegação marítima, aérea, portuárias 
e aeroportuárias comunicam às autoridades dos serviços de polícia de 
fronteiras a verificação de qualquer das situações previstas no número 1 
do artigo anterior em relação a um estrangeiro.
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Artigo 82.º
Abandono voluntário do território nacional 

e condução à fronteira

1. O estrangeiro que entre ilegalmente em território nacional e declare que 
pretende abandonar o território nacional fica à custódia da DEF para 
efeitos de condução ao posto de fronteira e afastamento no mais curto 
espaço de tempo possível.

2. Em alternativa à detenção e à decisão de expulsão, o estrangeiro que tenha 
permanecido além do período autorizado de estadia ou a quem tenha sido 
cancelada a autorização de residência pode ser notificado pela DEF para 
abandonar voluntariamente o território nacional no prazo que lhe for 
fixado, entre dez e vinte dias.

3. O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado tendo em conta, 
designadamente, a duração da permanência, a existência de filhos que 
frequentem a escola e a existência de outros membros da família e de 
laços sociais, disso sendo notificado o estrangeiro.

4. Em derrogação ao disposto no artigo 79.º, o estrangeiro que tenha 
abandonado o território nacional nos termos do presente artigo fica 
interdito de entrar em território nacional pelo prazo de dois anos.

Artigo 83.º
Impugnação judicial

1. Da decisão de expulsão administrativa cabe recurso contencioso nos 
termos da lei geral para tribunal competente.

2. O recurso judicial não tem efeito suspensivo.
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SECÇÃO III
Expulsão judicial

Artigo 84.º
Pena acessória de expulsão

1. Sem prejuízo do disposto na legislação penal, pode ser aplicada a pena 
acessória de expulsão:

a) Ao estrangeiro não residente no País, condenado por crime doloso em 
pena superior a seis meses de prisão, ainda que convertida em multa;

b) Ao estrangeiro residente no país há menos de cinco anos, condenado 
por crime doloso em pena superior a um ano de prisão.

2. A pena acessória de expulsão só pode ser aplicada ao estrangeiro com 
autorização de residência permanente quando a sua conduta constitua 
uma ameaça suficientemente grave para a ordem pública ou segurança 
nacional, devendo, porém, ter-se em conta, na sua aplicação, a prevenção 
especial, a gravidade dos factos praticados pelo arguido, a sua personalidade 
e o grau de inserção na vida económico-social do país.

Artigo 85.º
Medida autónoma de expulsão judicial

1. Sem prejuízo das disposições constantes de convenções internacionais 
de que Cabo Verde seja Parte ou a que se vincule, é expulso do território 
nacional, o estrangeiro residente ou que permaneça legalmente em território 
nacional:

a) Que atente contra a segurança nacional, a ordem e segurança públicas 
e os bons costumes;

b) Cuja presença ou atividades no país constituam ameaça aos interesses 
ou à dignidade do Estado de Cabo Verde ou dos seus nacionais;

c) Que não respeitem as leis aplicáveis aos estrangeiros;
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d) Que tenha praticado atos que, se fossem conhecidos pelas autoridades 
cabo-verdianas, teriam obstado à sua entrada no País.

2. O disposto no número anterior não prejudica a responsabilidade criminal 
em que o estrangeiro haja incorrido. 

3. Com exceção dos casos referidos nas alíneas a) e b) do número 1, não 
podem ser expulsos do território nacional os cidadãos estrangeiros que:

a) Tenham nascido em território cabo-verdiano e aqui residam 
legalmente;

b) Tenham a seu cargo filhos menores de nacionalidade cabo-verdiana 
ou estrangeira, a residir em Cabo Verde, sobre os quais exerçam de 
facto as responsabilidades parentais e a quem assegurem o alimento.

4. Aos refugiados aplica-se o regime mais benéfico resultante de lei ou 
convenção internacional a que o Estado de Cabo Verde esteja obrigado. 

SECÇÃO IV
Processo de expulsão e execução das decisões de expulsão

Artigo 86.º
Processo de expulsão

1. Sempre que tenha conhecimento de qualquer facto que possa constituir 
fundamento de expulsão, a DEF organiza um processo, no prazo de oito 
dias, onde são recolhidos, de forma sumária, os elementos de provas que 
habilitem à decisão administrativa ou aplicação de medida autónoma de 
expulsão, bem como à determinação dos bens necessários a custear as 
despesas com a execução da expulsão.

2. Ao estrangeiro contra o qual é instaurado o processo referido no número 
anterior é assegurada a sua audição.

3. Do processo consta um relatório sucinto com a descrição dos factos 
que fundamentam a expulsão e a descrição dos bens da titularidade do 
expulsando para efeitos de cobertura das despesas com a execução da 
expulsão. 



156 Coletânea de Legislação - Leis

4. O processo é remetido, conforme os casos, ao Diretor da DEF ou ao 
tribunal competente, no prazo máximo de quarenta e oito horas após a 
sua conclusão.

5. O processo de expulsão tem carácter urgente.

6. A decisão é proferida no prazo de setenta e duas horas após a receção do 
processo.

7. É enviada cópia da decisão de expulsão à Comissão Nacional dos Direitos 
Humanos e Cidadania, que tem a incumbência de monitorizar e assegurar 
o respeito pelos direitos fundamentais do expulsando, em especial o 
disposto no número 5 do artigo 89.º.

Artigo 87.º
Conteúdo da decisão

A decisão de expulsão contém obrigatoriamente:

a) Os fundamentos de facto e de direito;

b) O prazo para a sua execução;

c) As obrigações legais do expulsando, se não for detido, enquanto não 
esgotar o prazo de execução;

d) A interdição de entrada em território nacional, com a indicação do 
respetivo prazo;

e) A indicação do país para onde não deve ser encaminhado o estrangeiro; 

f) A ordem de venda dos bens da titularidade do expulsando para 
custear as despesas de expulsão ou a declaração da sua perda a favor 
do Estado.

Artigo 88.º
Notificação 

A decisão de expulsão é notificada ou comunicada por escrito ao estrangeiro, 
sendo-lhe explicada em língua que presumivelmente consiga entender.
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Artigo 89.º
Execução da decisão de expulsão

1. Compete à DEF dar execução às decisões de expulsão.

2. O prazo para a execução da decisão de expulsão não pode exceder quarenta 
e cinco dias para os estrangeiros residentes e oito dias para os restantes, 
salvo o disposto no número seguinte.

3. Em caso de condenação em processo penal em pena de prisão ou outras 
medidas privativas de liberdade a decisão de expulsão é executada logo que 
cumpridos os pressupostos para a concessão da liberdade condicional, nos 
termos da lei, sem prejuízo das convenções de que Cabo Verde seja parte.

4. Para efeitos do disposto no número anterior, as autoridades responsáveis 
pelos estabelecimentos prisionais ou pelo cumprimento das medidas 
privativas de liberdade comunicam à DEF a data do termo do cumprimento 
da pena de prisão ou medida privativa da liberdade, com antecedência de 
sessenta dias. 

5. Durante o processo de expulsão são tidas em consideração as necessidades 
especiais das pessoas vulneráveis, em especial dos menores, pessoas com 
deficiência, idosos, grávidas e pessoas que tenham sido vítimas de tortura, 
violação ou outras formas graves de violência psicológica, física ou sexual.

Artigo 90.º
Obrigações do expulsando

1. Ao estrangeiro residente contra quem é proferida uma decisão de expulsão 
é concedido um prazo de saída voluntária do território nacional, entre 
dez e vinte dias. 

2. O estrangeiro residente que não abandone o território nacional no prazo que 
lhe tiver sido fixado nos termos do número anterior é detido e conduzido 
ao posto de fronteira para afastamento do território nacional.

3. No âmbito dos processos de expulsão e enquanto não expirar o prazo 
previsto no número 1 do presente artigo e no número 2 do artigo anterior, 



158 Coletânea de Legislação - Leis

o estrangeiro, se não estiver instalado em centro de instalação temporária 
ou em espaço equiparado ou preso em estabelecimento prisional em caso 
de pena acessória de expulsão, ficará sujeito às seguintes obrigações, sem 
prejuízo do disposto no número 4:

a) Declarar a sua residência;

b) Não se ausentar da ilha da sua residência, sem autorização das 
autoridades dos serviços de polícia de fronteiras;

c) Apresentar-se periodicamente perante as autoridades dos serviços 
de polícia de fronteiras, de harmonia com o que lhe for determinado;

d) Pagar uma caução, se lhe for determinado. 

4. Em situações devidamente fundamentadas, nomeadamente quando se 
verifiquem razões concretas e objetivas geradoras de convicção de intenção 
de fuga, sempre que o estrangeiro utilize documentos falsos ou falsificados, 
ou tenha sido detetado em situações que indiciam a prática de um crime, 
ou existam razões sérias para crer que cometeu atos criminosos graves ou 
indícios fortes de que tenciona cometer atos dessa natureza, o cidadão fica 
entregue à custódia da DEF, com vista à execução da decisão de expulsão.

Artigo 91.º
Comunicação da decisão

1. A decisão de expulsão e a sua execução são comunicadas, pela via 
diplomática, às autoridades competentes do país de destino do estrangeiro.

2. Para efeitos do disposto no número anterior os tribunais remetem ao 
membro do Governo responsável pela área da justiça cópia autenticada 
da decisão de expulsão ou da sentença condenatória, que a reencaminhará 
para o membro do Governo responsável pelas relações exteriores. 

3. A DEF comunica ao membro do Governo responsável pela área das relações 
exteriores as decisões de expulsão administrativa e a execução da expulsão. 
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Artigo 92.º
Despesas

1. O expulsando é responsável pelo pagamento das despesas de expulsão.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, a entidade que proferiu a 
decisão de expulsão ordena a venda de bens necessários do expulsando, 
declara a sua perda a favor do Estado ou aciona a caução prevista na 
alínea d) do número 3 do artigo 90.º, a garantia de repatriamento prevista 
no número 2 do artigo 38.º ou o disposto no número 3 do artigo 94.º, 
consoante os casos. 

3. As empresas públicas ou privadas que mantenham estrangeiros em situação 
irregular ao seu serviço ou alojados ficam obrigadas a satisfazer as despesas 
com a sua expulsão, quando o expulsando não possui meios para o efeito.

4. O disposto no número anterior é aplicável ao subscritor de um termo de 
responsabilidade nos termos do número 3 do artigo 12.º.

5. Se as despesas de expulsão não puderem ser satisfeitas nos termos 
dos números anteriores, dar-se-á conhecimento do facto à autoridade 
diplomática do país para onde será enviado, para efeitos de assunção das 
respetivas despesas. 

6. Na impossibilidade de satisfação dos encargos com a expulsão, por via 
diplomática, as mesmas serão suportadas pelo Estado, por dotações 
escritas no orçamento do departamento governamental responsável pela 
área das finanças. 

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES PENAIS

Artigo 93.º
Entrada, permanência e trânsito ilegais

1. Considera-se ilegal a entrada de estrangeiros em território nacional em 
violação do disposto nos artigos 5.º, 7.º, 9.º e 18.º.
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2. Considera-se ilegal a permanência de estrangeiros em território nacional 
quando esta não tenha sido autorizada de harmonia com o disposto na 
presente lei ou na lei reguladora do direito de asilo, bem como quando se 
tenha verificado a entrada ilegal nos termos do número anterior.

3. Considera-se ainda ilegal o trânsito de estrangeiros em território nacional 
quando estes não tenham garantido a sua admissão no país de destino.

Artigo 94.º
Responsabilidade criminal e civil das pessoas coletivas e 

equiparadas

1. As pessoas coletivas e entidades equiparadas são responsáveis, nos termos 
gerais, pelos crimes previstos na presente lei.

2. As entidades referidas no número 1 respondem solidariamente, nos termos 
da lei civil, pelo pagamento das multas, coimas, indemnizações e outras 
prestações em que forem condenados os agentes das infrações previstas 
na presente lei.

3. À responsabilidade criminal pela prática dos crimes previstos nos artigos 
95.º, 96.º e 100.º, acresce a responsabilidade civil pelo pagamento de todas as 
despesas inerentes à estadia e ao afastamento dos estrangeiros envolvidos, 
incluindo quaisquer despesas com custos de envio para o país de origem 
de verbas decorrentes de créditos laborais em dívida.

4. Podem ainda ser aplicadas às pessoas coletivas e entidades equiparadas 
as seguintes penas acessórias:

a) Proibição de celebrar certos contratos ou contratos com determinadas 
entidades;

b) Privação do direito a subsídios, subvenções ou incentivos;

c) Encerramento definitivo da empresa ou estabelecimento por um 
período até cinco anos;

d) Interdição de exercer, direta ou indiretamente, outras atividades 
comerciais ou de criar uma outra empresa, durante um período 
máximo de cinco anos;
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e) Perda a favor do Estado de produtos e instrumentos da infração.

Artigo 95.º
Auxílio à imigração ilegal

1. Quem, por qualquer forma, induzir, promover, favorecer ou facilitar a 
entrada, a permanência ou o trânsito ilegais de estrangeiro em território 
nacional, será punido com pena de prisão de um a três anos. 

2. Quem favorecer ou facilitar, por qualquer forma, a entrada, a permanência 
ou o trânsito ilegais de cidadão estrangeiro em território nacional, com 
intenção lucrativa, é punido com pena de prisão de um a quatro anos.

3. Se os factos forem praticados mediante transporte ou manutenção do 
cidadão estrangeiro em condições desumanas ou degradantes ou pondo 
em perigo imediato a sua vida ou causando-lhe ofensa grave à integridade 
física ou a morte, o agente é punido com pena de prisão de dois a oito anos.

4. A tentativa é punível.

5. As penas aplicáveis às entidades referidas no número 1 do artigo 94.º 
são as de multa, cujos limites mínimos e máximo são elevados ao dobro.

Artigo 96.º
Associação de auxílio à imigração ilegal

1. Quem promover, fundar ou participar em grupo, organização ou associação 
cuja atividade seja dirigida à prática dos crimes previstos no artigo anterior 
é punido com pena de prisão de 1 a 6 anos.

2. Quem chefiar os grupos, organizações ou associações mencionados no 
número 1, será punido com pena de dois a oito anos de prisão. 

3. A tentativa é punível.

4. As penas aplicáveis às entidades referidas no número 1 do artigo 94.º 
são as de multa, cujos limites mínimos e máximo são elevados ao dobro.
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Artigo 97.º
 Documentos fraudulentos

1. Quem produzir, falsificar, alterar ou contrafazer, ou por qualquer meio, 
facultar ou usar documento de viagem ou de identificação fraudulentos 
ou contrafeitos na obtenção de visto ou de autorização de residência nos 
termos desta lei ou para facilitar a prática dos crimes previstos nos artigos 
anteriores é punido com pena de prisão de um a quatro anos.

2. Na mesma pena prevista no número anterior incorre quem produzir, 
falsificar, alterar ou contrafazer, ou por qualquer meio, facultar ou usar 
título de residência ou visto falsificado ou contrafeito.  

3. A tentativa é punível. 

Artigo 98.º
Casamento de conveniência

1. Quem contrair casamento com o único objetivo de proporcionar a obtenção 
ou de obter um visto ou uma autorização de residência ou defraudar a 
legislação vigente em matéria de aquisição da nacionalidade é punido 
com pena de prisão de um a quatro anos.

2. Quem, de forma reiterada ou organizada, fomentar ou criar condições 
para a prática dos atos previstos no número anterior, é punido com pena 
de prisão de dois a cinco anos.

3. A tentativa é punível.

Artigo 99.º
Angariação de mão-de-obra ilegal

1. Quem, com intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício 
financeiro ou um outro benefício material, para si ou para terceiro, 
aliciar ou angariar com o objetivo de introduzir, no mercado de trabalho, 
estrangeiro que não seja titular de autorização de residência ou visto que 
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habilite ao exercício de uma atividade profissional ou com este simular 
relação laboral é punido com pena de prisão de um a quatro anos.

2. Na mesma pena prevista no número anterior incorre quem, nas mesmas 
circunstâncias, simular relação laboral ou de prestação de serviços com o 
intuito de facilitar determinar ou favorecer a emigração de mão-de-obra 
ilegal para outro país. 

3. Quem, de forma reiterada, praticar os atos previstos no número anterior, 
é punido com pena de prisão de dois a cinco anos.

4. A tentativa é punível.

Artigo 100.º
Emprego de trabalhador estrangeiro em situação irregular

1. Quem, de forma habitual, utilizar o trabalho de estrangeiros que não 
sejam titulares de autorização de residência ou visto que habilite a que 
permaneçam legalmente em Cabo Verde, é punido com pena de prisão 
até dois anos. 

2. Se a conduta referida no número anterior for acompanhada de condições 
de trabalho particularmente abusivas ou degradantes, o agente é punido 
com pena de prisão de um a cinco anos, se pena mais grave não couber 
por força de outra disposição legal.

3. O empregador ou utilizador do trabalho ou serviços de estrangeiro em 
situação ilegal, com o conhecimento de este ser vítima de infrações penais 
ligadas ao tráfico de pessoas, é punido com pena de prisão de dois a seis 
anos, se pena mais grave não couber por força de outra disposição legal.

4. As penas aplicáveis às entidades referidas no número 1 do artigo 94.º 
são as de multa, cujos limites mínimo e máximo são elevados ao dobro, 
podendo ainda ser declarada a interdição do exercício da atividade pelo 
período de três meses a cinco anos.
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Artigo 101.º
Atenuação livre da pena

1. O tribunal pode, nos termos gerais, atenuar livremente a pena a aplicar 
ao agente dos crimes previstos nos artigos 95.º, 96.º e 97.º, que denunciar 
os autores ou colaborar de forma substancial, na descoberta de grupo 
criminoso organizado.

2. O agente será, prévia e expressamente informado, se deseja colaborar, nos 
termos e para os efeitos do previsto no número anterior.

Artigo 102.º
Competência para investigação

Sem prejuízo das competências atribuídas a outras entidades, cabe à DEF 
investigar os crimes previstos no presente capítulo e outros que com ele 
estejam conexos.

Artigo 103.º
Remessa de sentenças

Os tribunais enviam à DEF, com a maior brevidade:

a) Certidões de decisões condenatórias proferidas em processo-crime 
contra cidadãos estrangeiros;

b) Certidões de decisões proferidas em processos instaurados pela 
prática dos crimes previstos na presente lei;

c) Certidões de decisões proferidas em processos de expulsão;

d) Certidões de decisões proferidas em processos de extradição de 
cidadãos estrangeiros.
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CAPÍTULO IX
CONTRAORDENAÇÕES

Artigo 104.º
Contraordenação

Salvo disposição especial em contrário, as infrações ao presente diploma 
constituem contraordenação.

Artigo 105.º
Permanência irregular

1. A permanência de estrangeiros no país além do período autorizado constitui 
contraordenação punível com coima de 10.000$00 (dez mil escudos) a 
50.000$00 (cinquenta mil escudos). 

2. A mesma coima é aplicada quando a infração prevista no número anterior 
for detetada à saída do país.

3. Sem prejuízo da coima referida nos números anteriores, o agente é obrigado 
ao pagamento da taxa que deveria ter sido liquidada, caso se encontrasse 
devidamente autorizado, sem prejuízo da medida de expulsão ao caso 
aplicável.

Artigo 106.º
Falta de boletim de alojamento

A infração ao disposto no artigo 23.º, por cada boletim de alojamento não 
apresentado no prazo legal constitui contraordenação punível com coima de 
2 000$00 (dois mil escudos) a 10 000$00 (dez mil escudos).
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Artigo 107.º
Grupos turísticos não comunicados

A infração ao disposto no artigo 24.º constitui contraordenação punível com 
coima de 10 000$00 (dez mil escudos) a 50 000$00 (cinquenta mil escudos), sem 
prejuízo de outras sanções estabelecidas na lei.

Artigo 108.º
Transporte de pessoa com entrada não autorizada no País

O transporte, para o território nacional, de cidadão estrangeiro que não possua 
documento de viagem ou visto, válidos, por transportadora ou por qualquer 
pessoa no exercício de uma atividade profissional, constitui contraordenação 
punível, por cada cidadão estrangeiro transportado, com coima de 100.000$00 
(cem mil escudos) a 300.000$00 (trezentos mil escudos) ou de 250.000$00 
(duzentos e cinquenta mil escudos) a 500.000$00 (quinhentos mil escudos), 
consoante se trata de pessoa singular ou pessoa coletiva. 

Artigo 109.º
Violação da medida de interdição de entrada

 O estrangeiro que entrar em território nacional durante o período por que essa 
entrada lhe foi interditada é punido com coima de 100.000$00 (cem mil escudos) 
a 500.000$00 (quinhentos mil escudos) e será expulso administrativamente. 

Artigo 110.º
Incumprimento da obrigação de comunicação de dados

As transportadoras que não tenham transmitido a informação a que estão 
obrigadas, de acordo com os números 2 e 3 do artigo 25.º ou que a tenham 
transmitido de forma incorreta, incompleta, falsa ou fora do prazo, são punidas, 
por cada viagem, com coima de 100.000$00 (cem mil escudos) a 300.000$00 
(trezentos mil escudos) ou de 250.000$00 (duzentos e cinquenta mil escudos) 
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a 500.000$00 (quinhentos mil escudos), consoante se trata de pessoa singular 
ou pessoa coletiva.

Artigo 111.º
Falta de pedido de título de residência

1. A infração ao disposto no número 3 do artigo 45.º e número 1 do artigo 
51.º constitui contraordenação punível com coima de 10 000$00 (dez mil 
escudos) a 50.000$00 (cinquenta mil escudos).

2. O estrangeiro que deixar caducar a autorização de residência é punido 
com a coima de 5 000$00 (cinco mil escudos) a 10 000$00 (dez mil escudos). 

3. No caso previsto no número anterior, os valores mínimos e máximos da 
coima são agravados a 100% por cada período de três meses, sucessivamente 
até o limite máximo de 100.000$00 (cem mil escudos).

Artigo 112.º
Inobservância de determinados deveres

A infração dos deveres de comunicação previstos no artigo 49.º constitui 
contraordenação punível com uma coima de 2 000$00 (dois mil escudos) a 10 
000$00 (dez mil escudos).

Artigo 110.º
Repatriamento a cargo de empresa ou sociedade

A infração ao disposto no número 3 do artigo 92.º constitui contraordenação, 
sancionável com coima de 20 000$00 (vinte mil escudos) a 50 000$00 (cinquenta 
mil escudos) por pessoa.
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Artigo 114.º
Emprego de estrangeiro em situação irregular 

Quem utilizar a atividade de estrangeiro não habilitado com autorização de 
residência ou visto que autorize o exercício de uma atividade profissional 
subordinada, fica sujeito à aplicação, por cada estrangeiro, de uma das seguintes 
coimas:

a) De 100.000$00 (cem mil escudos) a 500.000$00 (quinhentos mil escudos), 
se empregar 1 a 4 estrangeiros;

b) De 300.000$00 (trezentos mil escudos) a 1.500.000$00 (um milhão e 
quinhentos mil escudos), se empregar 5 a 10 estrangeiros;

c) De 500.000$00 (quinhentos mil escudos) a 4.500.000$00 (quatro milhões 
e quinhentos mil escudos), se empregar mais de 11 estrangeiros. 

Artigo 115.º
Negligência e pagamento voluntário

1. Nas contraordenações previstas nos artigos anteriores a negligência é 
sancionável.

2. Em caso de negligência, os montantes mínimos e máximos da coima são 
reduzidos para metade dos quantitativos fixados para cada coima.

3. Em caso de pagamento voluntário, os montantes mínimos e máximos da 
coima são reduzidos para metade dos quantitativos fixados para cada coima.

Artigo 116.º
Competência e processo

A aplicação das coimas previstas neste diploma e a instrução dos processos 
é da competência da DEF. 
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Artigo117.º
Destino das coimas

O produto das coimas aplicadas nos termos da presente lei reverte:

a) Em 70 % para o Estado; 

b) Em 30 % para a DEF.

Artigo 118.º
Aplicação subsidiaria

Em tudo o que não estiver regulado no presente capítulo é aplicável o regime 
jurídico geral das contraordenações. 

CAPÍTULO X
TAXAS

Artigo 119.º
Regime aplicável

1. As taxas e sobretaxas a cobrar pela concessão de vistos pelos postos 
consulares são as que constam da tabela de emolumentos consulares, 
quando emitidos pelas embaixadas e postos consulares.

2. As taxas e sobretaxas a cobrar pela emissão de vistos em território nacional, 
a emissão de título de residência, a concessão de autorização de residência 
e a sua validação e demais procedimentos administrativos previstos na 
presente lei da competência da DEF são fixados por portaria do membro 
do Governo responsável pela área da administração interna. 

3. O produto das taxas e sobretaxas a cobrar nos termos do número anterior 
constitui receita da DEF.
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Artigo 120.º
Isenção ou redução de taxas

1. Estão isentos de taxa:

a) Os vistos oficiais, diplomáticos e de cortesia;

b) As autorizações de residência concedidas a nacionais de países com 
os quais Cabo Verde tenha acordo nesse sentido.

2. Aos naturais de Cabo Verde as taxas são reduzidas para metade.

Artigo 121.º
Taxa de segurança aeroportuária

Os custos decorrentes do desenvolvimento, gestão e manutenção da plataforma 
disponível na rede de internet para a concessão de vistos e da plataforma 
para o pré-registo obrigatório para os cidadãos isentos de visto, bem como 
demais medidas de reforço de segurança a serem implementadas nos postos 
fronteiriços nacionais, nomeadamente, equipamentos de controlo fronteiriço 
automático, de verificação biométrica de passageiros e sistemas de informação, 
são parcialmente suportados pela taxa de segurança aeroportuária.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 122.º
Competência da Direção de Estrangeiros e Fronteiras 

Compete à DEF velar pelo cumprimento e execução das disposições contidas 
nesta lei.
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Artigo 123.º
Dever de colaboração

1. Todos os departamentos e organismos do Estado têm o dever de se 
certificarem de que as entidades com as quais celebram contratos não 
recebem trabalho prestado por estrangeiros em situação irregular.

2. Os departamentos e organismos referidos no número anterior podem 
rescindir, com justa causa, os contratos celebrados se, em data posterior 
à sua outorga, as entidades com quem contrataram receberem trabalho 
prestado por estrangeiros em situação irregular.

3. Quando emita título que regularize, nos termos da presente lei, a situação 
de estrangeiro que se encontre em território nacional, a DEF comunica 
aos serviços competentes em matéria fiscal e da segurança social os dados 
necessários à respetiva inscrição, se esta não tiver já ocorrido.

Artigo 124.º
Regulamentação

1. A presente lei é regulamentada no prazo de noventa dias. 

2. Até à aprovação da regulamentação referida no número anterior, mantém-se 
em vigor o Decreto-Regulamentar n.º 12/99, de 9 de agosto, com as devidas 
adaptações e em tudo o que for compatível com o regime constante da 
presente lei.

3. A regulamentação da presente lei prevê ainda um novo regime para a taxa 
de segurança aeroportuária, de modo a enquadrar os custos aproximados 
dos serviços previstos no artigo 121.º.

Artigo 125.º
Disposições transitórias

1. Os estrangeiros que se encontram no país em situação irregular têm o prazo 
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de noventa dias, a contar da data de entrada em vigor da presente lei, para 
regularizarem a sua permanência ao abrigo do disposto na presente lei.

2. Os titulares de certidão de residência emitida ao abrigo de legislação 
anterior à presente lei devem proceder à substituição do título de que são 
portadores pelo título previsto no artigo 43.º, em termos e no prazo a fixar 
em sede de legislação regulamentar.

Artigo 126.º
Norma revogatória

1. São revogados o Decreto-Legislativo n.º 6/97, de 5 de maio, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Legislativo n.º 3/2005, de 1 de agosto e pela Lei 
n.º 6/VIII/2011, de 29 de agosto. 

2. Até revogação expressa, mantém-se em vigor as portarias aprovadas ao 
abrigo do diploma referido no número anterior, naquilo em que forem 
compatíveis com o regime constante da presente lei.

Artigo 127.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor cento e vinte dias após a data da sua publicação.

Aprovada em 29 de Maio de 2014

O Presidente da Assembleia Nacional,
Basílio Mosso Ramos.

Promulgada em 2 de julho de 2014
Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca.
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Assinada em 3 de Julho de 2014

O Presidente da Assembleia Nacional,
Basílio Mosso Ramos.
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LEI N.º 20/IX/2017
de 30 de dezembro

Aprova o Orçamento do Estado para o ano económico de 2018.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
f) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

CAPÍTULO I
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO

Artigo 1.º
(Aprovação)

1. É aprovado o Orçamento do Estado para o ano económico de 2018.

2. Integram o Orçamento do Estado aprovado pela presente lei, o articulado da 
lei, os mapas orçamentais e os anexos informativos previstos, respetivamente, 
nos artigos 17.º, 18.º e 19.º da Lei n.º 78/V/98, de 7 de dezembro, com 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5/VIII/2011, de 29 de agosto.

CAPÍTULO II
DISCIPLINA ORÇAMENTAL

Artigo 2.º
(Execução orçamental)

1. O Governo toma as medidas necessárias à rigorosa contenção das despesas 
públicas e ao controlo da sua eficiência, de forma a alcançar os objetivos 
de redução do défice orçamental e de uma melhor aplicação dos recursos 
públicos.

2. O Governo procede, através do Conselho de Ministros, ao monitoramento 
mensal da execução do Orçamento do Estado, visando a tomada de 
medidas necessárias para o cumprimento da meta do défice orçamental 
e das normas programáticas constantes da presente lei.

3. O Governo define, através do Decreto-lei de execução orçamental, normas e 
procedimentos com vista à gestão rigorosa das receitas e despesas públicas.

4. O Governo assegura o reforço da ação inspetiva e fiscalizadora dos 
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organismos e serviços com competências na área, de forma sistemática 
e programada, para garantir o rigor na execução orçamental, evitar a má 
utilização dos recursos públicos e velar pelo cumprimento rigoroso das leis.

5. O Governo toma medidas para a efetiva racionalização dos fundos 
autónomos, através do reforço da transparência na execução orçamental, 
bem como na bancarização de todas as suas operações, de forma a garantir 
a integridade da gestão orçamental e financeira do Estado.

6. A adesão de Cabo Verde a organismos internacionais, que implique o 
pagamento de quotas, é apreciada e decidida mediante resolução de 
Conselho de Ministros, com base numa avaliação da pertinência da adesão 
e dos respetivos impactos orçamentais e financeiros.

Artigo 3.º
(Utilização das dotações orçamentais)

1. Fica o ministro responsável pela área das finanças autorizado a cativar 
10% do total das verbas orçamentadas nos agrupamentos económicos 
de remunerações variáveis, aquisição de bens e serviços e de activos não 
financeiros.

2. Exceptuam-se do número anterior, as verbas destinadas a medicamentos, 
alimentos, serviços de limpeza, higiene e conforto, vigilância e segurança, 
rendas, alugueres e seguros.

3. O disposto no número 1 aplica-se às verbas orçamentadas para transferências 
correntes destinadas aos Institutos Públicos, Serviços e Fundos Autónomos, 
com excepção das que forem afectas ao Sistema Nacional de Saúde.

4. O Governo, face à evolução da execução orçamental que se vier a verificar, 
bem como ao contexto internacional, decide:

a) Sobre o aumento dos montantes a serem cativados das verbas 
orçamentadas nos agrupamentos especificados no número 1; 

b) Sobre a descativação das verbas referidas nos números anteriores, 
assim como sobre os respetivos graus e incidência a nível dos 
departamentos governamentais. 
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Artigo 4.º 
(Suspensão de despesas)

Fica o Governo autorizado a suspender ou condicionar as despesas orçamentais 
da Administração Central, dos Institutos Públicos, dos Serviços e Fundos 
Autónomos ou de Fundos Públicos, se a situação financeira do país o justificar.

Artigo 5.°
(Contenção de despesas com deslocações)

1. As missões ao exterior devem ser objeto de programação e limitam-se 
às estritamente essenciais à prossecução do plano anual de atividades de 
cada departamento.

2. Mantem-se em vigor as instruções visando a rentabilização da utilização 
das representações de Cabo Verde no exterior, nos eventos internacionais 
em que o país deva fazer-se representar.

3. As deslocações ao estrangeiro de funcionários do Estado, incluindo pessoal 
dirigente, do quadro especial e titularidades dos órgãos de direção de 
institutos públicos, dos serviços de fundos autónomos, fazem-se na classe 
económica, salvo casos excecionais, devidamente autorizado pelo membro 
do Governo responsável pelo respetivo setor.

Artigo 6.°
(Assunção de encargos e dívidas)

1. Os serviços da Administração Direta e Indireta do Estado, independentemente 
do grau da sua autonomia, só podem assumir encargos para os quais 
estejam previamente asseguradas as necessárias coberturas orçamentais, 
em termos anuais.

2. A não transferência de receitas do Orçamento do Estado cobradas de 
forma descentralizada, do produto da cobrança de impostos retidos na 
fonte, bem como das contribuições devidas à Previdência Social, constitui 
infração disciplinar grave, quando não caiba responsabilidade criminal.
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Artigo 7.º
(Regime duodecimal)

Durante o ano de 2018, fica sujeita ao regime duodecimal a execução das 
seguintes despesas:

a) Remunerações certas e permanentes;

b) Encargos com a segurança social;

c) Transferências correntes à Presidência da República, à Assembleia 
Nacional, à Chefia do Governo, ao Tribunal Constitucional, ao Supremo 
Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, à Procuradoria-Geral da 
República, à Comissão Nacional de Eleições (CNE), às Comissões 
de Recenseamento Eleitoral (CRE), ao Serviço de Informações da 
República (SIR) e aos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial 
e do Ministério Público;

d) Transferências correntes à Presidência da República, à Assembleia 
Nacional, sem prejuízo do disposto nas respetivas leis orgânicas;

e) Transferências correntes a outras administrações públicas;

f) Transferências privadas.

CAPÍTULO III
RECURSOS HUMANOS

Artigo 8.º
(Política de pessoal na Administração Pública)

1. Tendo em conta a contenção de despesas, as admissões na Administração 
Pública, incluindo nos institutos públicos, fundos e serviços autónomos 
e, nas autoridades administrativas independentes, são da competência 
do Conselho de Ministros, mediante proposta fundamentada do membro 
do Governo responsável pela área das finanças, de acordo com critérios 
previamente definidos.

2. Em regra, para dar respostas às necessidades de pessoal na Administração 
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Pública, o Governo adota medidas de facilitação do sistema de mobilidade 
de pessoal entre departamentos do Estado, e destes para os municípios, de 
forma a rentabilizar o aproveitamento dos recursos humanos já existentes 
na Administração Pública, tendo os instrumentos de mobilidade prioridade 
sobre o recrutamento. 

3. A mobilidade de funcionários na Administração Pública é efetuada 
mediante instrumentos de mobilidade geral e de mobilidade especial, de 
acordo com a legislação existente.

4. Compete à Assembleia Municipal autorizar as admissões nos municípios, 
mediante proposta fundamentada da Câmara Municipal, com conhecimento 
da tutela e do membro do Governo responsável pela área das Finanças.

5. A proposta mencionada no número anterior deve demonstrar, de forma 
clara, que com as novas admissões, as despesas com o pessoal do município, 
incluindo os encargos provisionais com o pessoal, não ultrapassam os 
limites fixados por lei.

6. Ficam centralizados na Direção Nacional da Administração Pública 
(DNAP) a gestão e organização de todos os procedimentos de recrutamento 
e seleção de pessoas na Administração Pública Central Direta. 

7. No caso da Administração Indireta, incluindo os Serviços e Fundos 
Autónomos e Institutos Públicos, a Direção Nacional da Administração 
Pública pode autorizar a realização do concurso por estes, respeitando o 
princípio da autonomia administrativa e financeira, ficando responsável 
pela supervisão e a validação final dos concursos. 

8. A Direção Nacional da Administração Pública organiza uma bolsa de 
competências, com candidatos aprovados em concurso de recrutamento, a 
que a Administração Pública Central Direta e Indireta deve recorrer para 
satisfazer as necessidades de pessoal.

9. O recrutamento no âmbito de execução de Projetos de Investimento é 
feito obrigatoriamente por concurso, nos termos da lei.

10. Não é permitida a celebração de mais de dois contratos de avença com a 
mesma pessoa singular ou colectiva, no âmbito da Administração Pública, 
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incluindo os Serviços e Fundos Autónomos, Institutos Públicos e as 
entidades públicas empresariais.

11. Os serviços prestados à Administração Pública, no âmbito dos serviços 
simples, Fundos ou Serviços Autónomos e Institutos Públicos, em regime 
de contrato de gestão devem ser objecto de remuneração certa mensal a 
qual tem como referencial a remuneração do cargo do Primeiro-Ministro.

12. Os contratos de gestão a que se refere o número anterior devem ser 
obrigatoriamente acompanhados da respetiva carta de missão.

13. Os Órgãos de Soberania, a administração direta e indireta do Estado, 
ficam obrigados a atualizar a Base de Dados dos Recursos Humanos 
da Administração Pública (BDAP), nomeadamente, incorporar todas as 
decisões que alteram a situação jurídica dos recursos humanos, tais como, 
ingresso, evolução na carreira, licenças sem vencimento, mobilidade, 
comissão de serviço, exoneração e aposentação. 

14. Constituem motivos para atribuição de avaliação de desempenho negativa 
/cessação da comissão de serviço do Diretor Geral de Planeamento, 
Orçamento e Gestão (DGPOG) as seguintes situações:

a) Que até o final do mês de março de 2018 não tenha criado todas as 
condições e procedido a uma efetiva atualização e digitalização, 
no sistema da BDRH, de todo o histórico profissional contido nos 
processos individuais dos funcionários no ativo que durante os anos 
de 2018 e 2019 cumprem com os requisitos mínimos de aposentação 
ordinária (por tempo de serviço ou limite de idade) e/ou;

b) Queaté o final do mês de junho de 2018 não tenha procedido a total 
atualização e digitalização dos processos individuais BDRH de todos 
os funcionários no ativo enquadrados nos regimes gerais e especiais 
– nomeados ou contratados -  e nos projetos de investimento afetos 
a cada departamento governamental.

15. Constitui motivo para atribuição de avaliação de desempenho negativa 
/cessação da comissão de serviço/contrato gestão do Dirigente de Nível 
Superior e intermédio, que não tenha fixado os objetivos e avaliado os 
resultados dos mesmos, de acordo com o artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 
58/2014, de 12 de novembro. 
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16. As Autarquias Locais ficam obrigadas a enviar uma cópia de todas 
as decisões que alterem a situação jurídica dos Recursos Humanos, 
nomeadamente, licenças sem vencimento, transferência, comissão de 
serviço e exoneração, à Direção Nacional da Administração Pública, 
para efeitos de actualização da Base de Dados dos Recursos Humanos 
da Administração Publica (BDAP), enquanto não houver integração com 
esta, relativamente ao pessoal que lhes está afeto.

17. Constitui motivo para atribuição de avaliação de desempenho negativa 
/cessação da comissão de serviço/contrato gestão do Dirigente de Nível 
Superior e intermédio dos Institutos Públicos, Serviços e Fundos Autónomos 
que não atualizarem a BDAP ao abrigo do número 13.

18. A Administração Pública Central Direta e Indireta do Estado não deve 
efetuar pagamentos e não deve assumir responsabilidades com a contratação 
de pessoal pela rúbrica “outros serviços”.

19. A contratação de pessoal ao abrigo do Decreto-Lei nº 19/2002, de 19 de 
agosto, que define o regime de utilização e prestação de contas das receitas 
próprias arrecadadas pelas escolas secundárias só pode ser realizada, desde 
que as receitas próprias dessas Instituições estejam inscritas no orçamento 
e sejam capazes de cobrir, na totalidade, o pagamento.

20. Durante o ano de 2018, as reclassificações, reenquadramentos, promoções e 
as compensações pela não redução da carga horária, realizam-se de acordo 
com a disponibilidade orçamental e financeira, mediante as propostas 
apresentadas pelos setores e validadas pela DNAP.

21. Durante o ano de 2018, pode o Governo adotar a aposentação antecipada por 
iniciativa e interesse da Administração, abrangendo categorias profissionais 
que vierem a constar do Decreto-Lei de execução orçamental, ou pessoal 
em situação de disponibilidade, como medida de descongestionamento 
da Administração Pública.
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CAPÍTULO IV
AUTARQUIAS LOCAIS

Artigo 9.º
(Fundo de Financiamento dos Municípios)

O montante do Fundo de Financiamento dos Municípios (FFM) é fixado em 
3.062.479.986$00 (três mil milhões, sessenta e dois milhões, quatrocentos e 
setenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis escudos) para o ano de 2018, 
distribuído conforme o constante do Mapa XI, anexo à presente lei.

Artigo 10.º
(Diferenciação positiva)

1. É transferido o montante de 100.000.000$00 (cem milhões de escudos) para 
os municípios com uma população inferior a 15.000 (quinze mil) habitantes. 

2. O montante referido no número 1, é distribuído em partes iguais, no valor 
de 8.333.000$00 (oito milhões trezentos e trinta e três mil escudos) para 
os seguintes municípios:

a) Paul;

b) Tarrafal de São Nicolau;

c) Ribeira Brava de São Nicolau;

d) Maio;

e) São Miguel;

f) São Salvador do Mundo;

g) São Lourenço dos Órgãos;

h) Santa Catarina do Fogo;

i) Brava;

j) Mosteiros;

k) Ribeira Grande Santiago;

l) São Domingos.
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3. Os montantes devem ser afetados para os projetos de investimento com 
impacto ao nível do emprego e do rendimento.

4. O acesso ao montante referido no número 1 é regulamentado através do 
Decreto-lei de execução orçamental.

CAPÍTULO V
CONSIGNAÇÃO DE RECEITAS

Artigo 11.º
Consignação de receitas 

1. As receitas consignadas, criadas nos termos da lei, constam dos mapas 
informativos, anexos à presente lei.

2. Os critérios de distribuição das receitas consignadas, dos fundos de 
Sustentabilidade Social para o Turismo, Manutenção Rodoviária e 
Ambiente, aos municípios, são objeto de regulamentação em diploma 
próprio.

3. Ficam as entidades gestoras dos fundos autorizados a utilizarem os saldos 
remanescentes dos anos anteriores, desde que devidamente inscritos no 
orçamento.

CAPÍTULO VI
PARTIDOS POLÍTICOS

Artigo 12.º
(Subsídio a partidos políticos)

É fixado em 70.000.000$00 (setenta milhões de escudos) o montante em subsídio 
devido aos partidos políticos, conforme legislação aplicável.
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CAPITULO VII
SISTEMA FISCAL

Artigo 13.º
(Cobrança)

1. Fica o Governo autorizado a cobrar as contribuições e impostos constantes 
dos códigos, regulamentos e demais legislações tributárias, com as 
subsequentes modificações em diplomas complementares em vigor, de 
acordo com as alterações previstas na presente lei.

2. O Documento Único de Cobrança (DUC), instituído pelo Decreto-lei 
nº 10/2012, de 2 de abril, que aprova o Regime Jurídico da Tesouraria do 
Estado, é o único documento a ser aceite pela Direção de Contribuições 
e Impostos (DCI) como prova de pagamento de receitas estatais para o 
efeito do cálculo dos impostos, taxas e contribuições a serem pagos ou 
reavidos por parte do contribuinte.

Artigo 14.º 
Alteração à Lei n.º 26/VIII/2013, de 21 de Janeiro 

Os artigos 15.º, 21.º, 22.º, 27.º e 53.º da Lei n.º 26/VIII/2013, de 21 de janeiro, 
que aprova o código de benefícios fiscais, na redação que lhes foram dadas pela 
Lei n.º 102/VIII/2016, de 6 de janeiro, e pela Lei n.º 5/IX/2016, 31 de dezembro, 
passam a ter a seguinte redação: 

“Artigo 15.º
Isenção de direitos aduaneiros
[…].

9. A isenção prevista na alínea i) é concedida durante a fase de instalação do 
investimento e também durante o período de remodelação e para o efeito 
considera-se haver expansão ou remodelação quando o reinvestimento 
corresponda pelo menos 15% do investimento inicial, desde que o bem 
importado se encontre ligado ao objeto social principal da empresa.  
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Artigo 21.º
Aplicações financeiras de longo prazo

1. Os rendimentos de certificados de depósito e de depósito a prazo, emitidos 
ou constituídos junto de instituições de crédito estabelecidas em Cabo 
Verde, por prazos superiores a cinco anos, que não sejam negociáveis, 
relevam para efeitos de imposto sobre o rendimento em 50% do seu valor, 
se a data de vencimento ocorrer após cinco anos e antes de oito anos da 
emissão ou constituição, ou em 25% do seu valor, se a data de vencimento 
dos rendimentos ocorrer após oito anos da emissão ou constituição.

2. Os benefícios previstos no número anterior são igualmente aplicáveis aos 
seguros de capitalização feitos em companhias de seguros estabelecidas 
em Cabo Verde, desde que tenha sido contratualmente fixado que:

a) O capital investido deve ficar imobilizado por um período mínimo 
de cinco anos;

b) O vencimento da remuneração ocorra no final do período 
contratualizado. 

3. Ficam isentos de tributação os juros de depósitos a prazo dos emigrantes.

Artigo 22.º
Fundos de poupança

1. Estão isentos de IRPC os rendimentos dos Fundos Poupança-Reforma 
(FPR), Poupança-Educação (FPE) e Poupança-Reforma/Educação (FPR/E) 
que se constituam e operem nos termos da legislação nacional. 

2. São dedutíveis à coleta do IRPS, nos termos previstos no respetivo Código, 
25% dos valores aplicados no ano respetivo pelos sujeitos passivos em 
Plano Poupança Reforma (PPR), Plano Poupança Educação (PPE) e Plano 
Poupança Reforma/Educação (PPR/E), com o limite de 75.000$00 (setenta 
e cinco mil escudos), por cada sujeito passivo, desde que para benefício 
próprio ou, no caso dos PPE, também dos membros do seu agregado 
familiar.

3. As importâncias pagas por FPR, FPE e FPR/E estão isentas de IRPS até 
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ao valor anual de 50.000$00 (cinquenta mil escudos), havendo tributação 
acima desse valor, excluindo a componente de capital, nos seguintes termos: 

a) De acordo com as regras aplicáveis aos rendimentos da Categoria 
A (pensões), incluindo as relativas a retenção na fonte, quando a sua 
perceção ocorra sob a forma de prestações regulares e periódicas, 
casos em que apenas se considera que metade do rendimento anual 
estará sujeita a tributação;

b) De acordo com as regras aplicáveis aos rendimentos da Categoria D 
(rendimentos de capitais), incluindo as relativas a retenção na fonte, 
em caso de reembolso total ou parcial, pela totalidade do rendimento 
obtido, exceto se esse reembolso ocorrer três anos após a subscrição 
do respetivo fundo pelo subscritor, caso em que apenas dois quintos 
do rendimento estará sujeito a tributação, à taxa liberatória em vigor;

c) De acordo com ambas as regras estabelecidas nas alíneas anteriores, 
nos casos em que se verifiquem, simultaneamente, as modalidades 
nelas referidas.

4. O valor dos PPR/E pode ser objeto de reembolso sem perda do benefício 
fiscal respetivo nos termos e condições do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 2 de agosto.

Artigo 27.º
Mais- valias das participações sociais

1. As mais-valias e as menos-valias realizadas pelas sociedades residentes e 
não residentes com estabelecimento estável resultante de alienação onerosa 
de participações sociais e transmissão de outros instrumentos de capital 
próprio de que sejam titulares, desde que detidas por período não inferior 
a doze meses, não concorrem para a formação do seu lucro tributável.

2. O disposto no número anterior não é aplicável relativamente às mais-valias 
realizadas quando as partes de capital tenham sido adquiridas a entidades 
com domicílio, sede ou direção efetiva em território sujeito a um regime 
fiscal mais favorável, conforme determina o Código Geral Tributário.

Artigo 53.º
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Cidadãos estrangeiros reformados e titulares de Green Card

1. Os cidadãos estrangeiros reformados que obtenham autorização de 
residência, concedida nos termos da lei, gozam dos seguintes benefícios: 

a) Isenção de direitos aduaneiros na importação de uma viatura ligeira 
para o uso próprio, apenas podendo esta, além do próprio, ser 
conduzida pelo cônjuge, filhos ou por um condutor contratado pelo 
beneficiário e legalmente autorizado pela Administração Aduaneira; 

b) Franquia aduaneira, nos termos do Decreto-Lei n.º 23/2014, de 2 de 
Abril, quanto à importação dos objetos de uso pessoal e doméstico, 
incluindo o mobiliário para recheio da casa de habitação.

2. Os investidores estrangeiros titulares de Green Card gozam dos incentivos 
previstos no número anterior.

3. O prazo durante o qual é permitido o gozo do benefício da alínea a) para 
os cidadãos estrangeiros reformados é de um ano, a contar da data da 
obtenção da autorização de residência permanente. 

Artigo 15.°
(Aditamento à Lei n.º 26/VIII/2013, de 21 de janeiro)

1. São aditados à Lei n.º 26/VIII/2013, de 21 de janeiro, na redação que lhe 
foi dada pela Lei n.º 5/IX/2016, de 31 de dezembro, o número 6 do artigo 
23.°, o artigo 29.ºA, e um novo Capítulo IX relativo a benefícios fiscais 
à capitalização das empresas, com o aditamento do artigo 62.°A, com a 
seguinte redação:

“Artigo 23.°
Mercado de valores mobiliários
[...].

6. Os ganhos resultantes de títulos transacionados no mercado secundário 
já emitidos ou que venham a sê-lo até 2020, ficam isentos do imposto 
sobre o rendimento.
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“Artigo 29.º A
Empréstimos de instituições financeiras não residentes

Ficam isentos de IRPC os juros decorrentes de empréstimos concedidos por 
instituições financeiras não residentes a instituições de créditos residentes 
desde que esses juros não sejam imputáveis a estabelecimento estável daquelas 
instituições situado em território cabo-verdiano.  

CAPITULO IX
BENEFICIOS FISCAIS À CAPITALIZAÇÃO DAS EMPRESAS

Artigo 62.ºA
Remuneração convencional do capital social

Na determinação do lucro tributável das sociedades comerciais ou civis sob 
forma comercial, cooperativas, empresas públicas e demais pessoas coletivas 
de direito público ou privado com sede ou direção efetiva em território cabo-
verdiano, pode ser deduzida uma importância correspondente à remuneração 
convencional do capital social, calculada mediante a aplicação, limitada a cada 
exercício, da taxa de 10 % ao montante das entradas realizadas até  100.000.000, 
(cem milhões de escudos) por entregas em dinheiro ou através da conversão 
de suprimentos ou de empréstimos de sócios, no âmbito da constituição de 
sociedade ou do aumento do capital social, desde que:

a) O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos;

b) A sociedade beneficiária não reduza o seu capital social com restituição 
aos sócios, quer no período de tributação em que sejam realizadas 
as entradas relevantes para efeitos da remuneração convencional 
do capital social, quer nos cinco períodos de tributação seguintes. 

1. A dedução a que se refere o número anterior:

a) Aplica-se exclusivamente às entradas realizadas em dinheiro, no 
âmbito da constituição de sociedades ou do aumento do capital social 
da sociedade beneficiária, e às entradas em espécie realizadas no 
âmbito de aumento do capital social, incluindo na parte referente a 
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prémio de emissão, que correspondam à conversão de suprimentos 
ou de empréstimos de sócios que tenham sido efetivamente prestados 
à sociedade beneficiária em dinheiro; 

b) É efetuada no apuramento do lucro tributável relativo ao período 
de tributação em que sejam realizadas as entradas mencionadas na 
alínea anterior e nos cinco períodos de tributação seguintes; 

c) Apenas considera as entradas em espécie correspondentes à conversão 
de suprimentos ou de empréstimos de sócios, bem como as entradas 
realizadas por entregas em dinheiro, a partir de 1 de janeiro de 2018 
ou a partir do primeiro dia do período de tributação que se inicie 
após essa data quando este não coincida com o ano civil. 

2. O incumprimento do disposto na alínea b) do número 1 implica a 
consideração, como rendimento do período de tributação em que 
ocorra a redução do capital com restituição aos sócios, do somatório das 
importâncias deduzidas a título de remuneração convencional do capital 
social, majorado em 15 %. 

3. Para efeitos de aplicação do regime previsto no artigo 68.º do Código do 
IRPC o montante que resulte da dedução prevista no número 1 do presente 
artigo é considerado como gasto de endividamento.

4. O regime previsto no presente artigo não se aplica quando, no mesmo 
período de tributação ou num dos cinco períodos de tributação anteriores, 
o mesmo seja ou haja sido aplicado a sociedades que detenham direta ou 
indiretamente uma participação no capital social da empresa beneficiária, 
ou sejam participadas, direta ou indiretamente, pela mesma sociedade, 
na parte referente ao montante das entradas realizadas no capital social 
daquelas sociedades que haja beneficiado do presente regime.

5. O número anterior não se aplica se entre as sociedades aí referidas não 
existirem relações especiais na aceção constante do artigo 66.º do CIRPC.
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Artigo 16.°
(Alteração à Lei n.º 82/VIII/2015, de 8 de janeiro)

Os artigos 86.º e 88.º da Lei n.º 82/VIII/2015, de 8 de janeiro, que aprova o 
código de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, na redação 
que lhes foram dadas pela Lei n.º 5/IX/2016, 31 de dezembro, passam a ter a 
seguinte redação:  

“Artigo 86.º
Taxas sobre rendimentos de não residentes sem estabelecimento estável

[…].

2. Ficam isentos os ganhos patrimoniais previstos na alínea c) do número 1 
do artigo 17.º do CIRPS, realizados por não residentes.

Artigo 88.º
Dispensa de retenção na fonte 

[…].

c) Rendimentos obtidos por sociedades gestoras de participações 
sociais (SGPS), de que seja devedora sociedade por elas participada 
com direito de voto da sociedade participada, quer por si só, quer 
conjuntamente com participações de outras sociedades em que a 
SGPS sejam dominantes, resultantes de contratos de suprimento 
celebrados com aquelas sociedades ou de tomadas de obrigações 
daquelas.

[…].”

Artigo 17.°
Alteração à Lei n.º 78/VIII/2014, de 31 de dezembro 

Os artigos 17.º, 45.º, 46.º, 47.º, 56.º e 70.º da Lei n.º 78/VIII/2014, de 31 de 
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dezembro, que aprova o Código de Imposto sobre Rendimento das Pessoas 
Singulares, na redação que lhes foram dadas pela Lei n.º 5/IX/2016, 31 de 
dezembro, passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 17.º
Ganhos patrimoniais

[…].

3. Ficam isentos os ganhos patrimoniais previstos na alínea c) do número 1 
realizados por não residentes.  

Artigo 45.º
Taxa de imposto e o mínimo de existência

[…].

d) 10% para os rendimentos das categorias A e B auferidos em atividades 
de elevado valor acrescentado, com carácter científico, artístico ou 
técnico, a definir em portaria do membro do Governo responsável 
pela área das finanças por residentes não habituais em território 
cabo-verdiano.

[…].

Artigo 46.º
Taxas de retenção da categoria A 
[…].

2. Os rendimentos da categoria A auferidos por residentes não habituais 
em território cabo-verdiano estão sujeitos a taxa de retenção na fonte 
prevista na alinea d) do número 1 do artigo 45.º, não podendo o montante 
da retenção na fonte exceder o quantitativo que se obteria no caso da 
aplicação da fórmula.

3. Exercida a opção de englobamento pelo sujeito passivo, as retenções a que 
se referem o número anterior transformam-se em retenções por conta do 
imposto devido a final.
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Artigo 47.º
Taxa de retenção na fonte da categoria B

[…].

4. Os rendimentos da categoria B auferidos em atividades de elevado valor 
acrescentado, com carácter científico, artístico ou técnico, a definir em 
portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, por 
residentes não habituais estão sujeitos a taxa de 5%, feita por conta do 
imposto devido a final, nos termos e condições do artigo 71.º.  

 
Artigo 56.º
Dupla tributação internacional

[…]. 

2. Aos residentes não habituais em território cabo-verdiano que obtenham, 
no estrangeiro, rendimentos da categoria A aplica-se o método da isenção, 
bastando que se verifique qualquer das condições previstas nas alíneas 
seguintes:

a) sejam sujeitos a tributação no outro Estado contratante, em 
conformidade com a Convenção para eliminar a dupla tributação 
celebrada por Cabo Verde com esse Estado; ou

b) sejam sujeitos a tributação no outro país, território ou região, nos 
casos em que não exista convenção para eliminar a dupla tributação 
celebrada por Cabo Verde, desde que os rendimentos, pelos critérios 
previstos no número 1 do artigo 23.°, não sejam de considerar obtidos 
em território cabo-verdiano.

3. Aos residentes não habituais em território cabo-verdiano que obtenham, 
no estrangeiro, rendimentos da categoria B, auferidos em atividades 
de prestação de serviços de elevado valor acrescentado, com carácter 
científico, artístico ou técnico, a definir em portaria do membro do Governo 
responsável pela área das finanças, ou provenientes da propriedade 
intelectual ou industrial, ou ainda da prestação de informações respeitantes 
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a uma experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico, bem 
como das categorias C, D e E, aplica-se o método da isenção, bastando que 
se verifique qualquer uma das condições previstas nas alíneas seguintes:

a) possam ser tributados no outro Estado contratante, em conformidade 
com a Convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por 
Cabo Verde com esse Estado; ou

b) possam ser tributados no outro país, território ou região, em 
conformidade com o modelo de convenção fiscal sobre o rendimento 
e o património da OCDE, nos casos em que não exista convenção 
para eliminar a dupla tributação celebrada por Cabo Verde, desde que 
aqueles  não estejam sujeitos ao regime de tributação privilegiada, 
nos termos do código geral tributário, e, bem assim, desde que os 
rendimentos, pelos critérios previstos no artigo 23.°, não sejam de 
considerar obtidos em território cabo-verdiano. 

4. Aos residentes não habituais em território cabo-verdiano que obtenham, 
no estrangeiro, rendimentos da categoria A (pensões), aplica-se o método 
da isenção, bastando que se verifique qualquer das condições previstas 
nas alíneas seguintes:

a) sejam tributados no outro Estado contratante, em conformidade com 
a Convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por Cabo 
Verde com esse Estado; ou

b) pelos critérios previstos no número 1 do artigo 23.°, não sejam de 
considerar obtidos em território cabo-verdiano.

5. Os rendimentos isentos nos termos dos números 2, 3 e 4 são obrigatoriamente 
englobados para efeitos de determinação da taxa a aplicar aos restantes 
rendimentos, com exceção dos rendimentos líquidos das categorias A e 
B auferidos em atividades de elevado valor acrescentado, com carácter 
científico, artístico ou técnico, a definir em portaria do membro do 
Governo responsável pela área das finanças, por residentes não habituais 
em território cabo-verdiano.

6. Os titulares dos rendimentos isentos nos termos dos números 2, 3 e 4 
podem optar pela aplicação do método do crédito de imposto referido 
no número 1, com exceção dos rendimentos líquidos das categorias A e 
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B auferidos em atividades de elevado valor acrescentado, com carácter 
científico, artístico ou técnico, a definir em portaria do membro do 
Governo responsável pela área das finanças, por residentes não habituais 
em território cabo-verdiano.

Artigo 70.º

Retenção sobre rendimentos da categoria A

[…].

4. A fórmula de retenção na fonte para trabalhador dependente é:

Em que Ir é a Retenção na Fonte mensal e Rm é o Rendimento bruto mensal 

5. A fórmula de retenção na fonte para os pensionistas é: 

Sendo que Ir é a Retenção na Fonte mensal é o Rendimento bruto mensal do 
Pensionista.

 […].

7. A retenção na fonte ocorre a partir de rendimentos anuais de 439.284$00 
(quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e quatro escudos), ou 
36.607$00 (trinta e seis mil e seiscentos e sete escudos) mensais.

 […].”
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Artigo 18.°
Aditamento 

É aditado à Lei n.º 78/VIII/2014, de 31 de dezembro, que aprova o Código 
de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, na redação que lhe 
foi dada pela Lei n.º 5/VIII/2016, de 31 de dezembro, o artigo 21.º A com a 
seguinte redação:

“Artigo 21.ºA
Residentes não habituais

1. Consideram-se residentes não habituais em território cabo-verdiano os 
sujeitos passivos que, tornando-se fiscalmente residentes nos termos do 
artigo 22.º, não tenham sido residentes em território cabo-verdiano em 
qualquer dos cinco anos anteriores.

2. O sujeito passivo que seja considerado residente não habitual adquire o 
direito a ser tributado como tal pelo período de dez anos consecutivos 
a partir do ano, inclusive, da sua inscrição como residente em território 
cabo-verdiano.

3. O sujeito passivo deve solicitar a inscrição como residente não habitual 
no ato da inscrição como residente em território cabo-verdiano ou, 
posteriormente, até 31 de março, inclusive, do ano seguinte àquele em 
que se torne residente nesse território.

4. O gozo do direito a ser tributado como residente não habitual em cada 
ano do período referido no número 2 depende de o sujeito passivo ser, 
em qualquer momento desse ano, considerado residente em território 
cabo-verdiano.

5. O sujeito passivo que não tenha gozado do direito referido no número 
anterior em um ou mais anos do período referido no número 2 pode retomar 
o gozo do mesmo em qualquer dos anos remanescentes daquele período, 
a partir do ano, inclusive, em que volte a ser considerado residente em 
território cabo-verdiano.”
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Artigo 19.°
Revogação 

É revogado o capítulo II da Lei n.º 33/VII/2008, de 8 de dezembro, com a nova 
redação dada pela Lei n.º 5/VIII/2016, de 31 de dezembro, que aprova o Código 
do Imposto de Selo, bem como a verba 6 da respetiva tabela.  

Artigo 20.°
Alteração à Lei nº 70/VIII/2014, de 26 de Agosto

Os artigos 40.º e 42.º da Lei nº 70/VIII/2014, de 26 de agosto, que aprova o 
regime jurídico especial das micro e pequenas empresas, na redação que lhes 
foram dadas pela Lei n.º 5/IX/2016, 31 de dezembro, passam a ter a seguinte 
redação:  

“Artigo 40.º 
Isenção aduaneira

1. As micro e pequenas empresas certificadas, constituídas após entrada em 
vigor do presente diploma, gozam de isenção de imposições aduaneiras 
e do imposto sobre o valor acrescentado na importação de um veículo 
de transporte de mercadorias, com até três lugares na cabine incluindo 
condutor e idade não superior a cinco anos, para a sua utilização exclusiva.

[…].

Artigo 42.º
Efeitos da redução e isenção do Tributo Especial Unificado

1. O tempo de trabalho prestado pelos trabalhadores das micro ou pequenas 
empresas durante o período de redução ou isenção, conta para efeitos de 
prestações diferidas (pensões).

2. São igualmente garantidas durante o período de redução ou isenção as 
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prestações de saúde incluindo medicamentosa, bem como outras prestações 
concedidas pelo sistema de providência social.”

Artigo 21.° 
Alteração à Lei n.º 142/IV/95, de 2 de novembro 

A alínea c) do artigo 2.º da Lei n.º 142/IV/95, de 2 de novembro, que estabelece 
as condições de acesso à compra de bens vendidos nas lojas francas dos 
aeroportos, passa a ter a seguinte redação:  

“Artigo 2.º 
Compra nas lojas francas

Só podem ter acesso à compra de bens vendidos nas lojas francas dos aeroportos:

[…]

c) Os passageiros oriundos do estrangeiro, antes de cumprirem as 
formalidades alfandegárias.”

[…].”

Artigo 22.°
(Isenção na importação efetuada por autarquias locais)

1. Ficam isentas de direitos aduaneiros, imposto sobre o valor acrescentado e 
imposto sobre consumos especiais as importações efetuadas por autarquias 
locais de:

a) Veículos e equipamentos de recolha de resíduos sólidos urbanos;

b) Veículos equipados para o serviço de proteção civil e de bombeiros; 

c) Bens móveis e acessórios destinados a ser parte integrante de 
equipamento urbano, incluindo os destinados à prática desportiva;
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d) Materiais de apetrechamento de recintos e estádios desportivos, 
incluindo relvas sintéticas.  

2. A isenção prevista no número anterior carece do despacho do membro 
do Governo responsável pela área das finanças. 

Artigo 23.°
(Isenção de direitos na importação de táxis)

1. É isenta de direitos aduaneiros, a importação de veículos ligeiros de 
passageiros, em estado novo, destinados exclusivamente para a exploração 
no serviço de táxis.

2. Os titulares de licença para exploração do serviço de táxis, gozam de 
isenção de direitos na importação dos seguintes equipamentos a serem 
utilizados nos respetivos setores de serviços:

a) Taxímetros com capacidade para operarem com várias tarifas;

b) Equipamento para centrais fixas e rádiotáxis das zonas de segurança; 

c) Radiotelefones a instalar na frota ou em instalações fixas da empresa.

3. Os procedimentos para a obtenção da isenção prevista nos números 
anteriores são desenvolvidos no Decreto-lei de execução orçamental.

Artigo 24.°
(Incentivos à importação de veículos de transporte coletivo de 

passageiros e veículos ligeiros de passageiros destinados ao 
transporte executivo)

1. É isenta de direitos aduaneiros, imposto sobre consumos especiais e do 
imposto sobre o valor acrescentado, a importação de veículos pesados 
de transporte coletivo de passageiros, comportando mais de 30 assentos 
incluindo condutor, quando importados por empresas do setor devidamente 
licenciadas.

2. É isenta de direitos aduaneiros e do imposto sobre o valor acrescentado, 
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a importação de veículos ligeiros de passageiros destinados ao transporte 
executivo, em estado novo, nos termos do Regime Jurídico Geral de 
Transportes em Veículos Motorizados (RJGTVM), efetuado pelas entidades 
detentoras de licença e devidamente autorizadas pela DGTR.

3. É isenta de direitos aduaneiros, imposto sobre consumos especiais e do 
imposto sobre o valor acrescentado, a importação de veículos pesados 
de transporte coletivo de passageiros, destinado ao transporte escolar, 
deviamente equipado, comportando 23 ou mais assentos incluindo 
condutor, efetuados por estabelecimento de ensino devidamente autorizado 
pelo ministério competente, autarquias locais e empresas devidamente 
licenciadas e autorizadas pelas entidades competentes.

4. A alienação ou venda no mercado interno dos bens importados com 
benefício previsto nos números anteriores, dentro de cinco anos a contar 
da sua importação, está sujeita a autorização prévia da DNRE, ficando 
passível de pagamento dos direitos, do imposto sobre o valor acrescentado 
e do imposto sobre consumos especiais calculados com base no valor 
aduaneiro reconhecido na data de alienação.

5. Os incentivos previstos nos números 1 e 3 não se aplicam aos veículos 
com idade superior a seis anos. 

Artigo 25.°
(Incentivos à importação de veículos pesados de transporte para 

turistas)

1. É isenta de direitos aduaneiros, imposto sobre consumos especiais e do 
imposto sobre o valor acrescentado, a importação de veículos pesados de 
transporte coletivo de passageiros devidamente equipados, comportando 
mais de 30 assentos incluindo condutor, destinados ao transporte exclusivo 
de turistas e bagagens, quando importados por empresas detentoras de 
licença e alvará de transporte de turistas. 

2. Para efeitos da aplicação do número anterior, entende-se por devidamente 
equipados os veículos que dispõem designadamente:

a) Cintos de segurança em todos os assentos;
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b) Ar condicionado;

c) Microfones e colunas de som; e

d) Alarme auditivo sempre que o autocarro efetua marcha trás. 

3. O incentivo previsto no número 1 não se aplica aos veículos com idade 
superior a  seis anos de idade.

Artigo 26.°
(Alteração das taxas dos direitos Aduaneiros) 

1. São alteradas, conforme o quadro abaixo, as taxas de direitos aduaneiros 
nele referidas, de acordo com os compromissos assumidos por Cabo Verde 
através da Lista CLXI, anexa ao Protocolo de adesão de Cabo Verde à 
OMC - Organização Mundial do Comércio, aprovado pela Resolução n.º 
73/VII/2008, de 19 de junho, posteriormente rectificada pela Resolução nº 
99/VII/2009, de 11 de maio.

2. As novas taxas de direitos aduaneiros constantes da referida lista resultam 
da aplicação da redução anual correspondente ao ano 2018.

Código Nac Designação das mercadorias DI
2018

39.18

Revestimentos de pavimentos, de plásticos, mesmo.auto-ade-
sivos, em rolos ou em forma de ladrilhos ou de mosaicos; 
revestimentos de paredes ou de tectos, de plásticos, definidos 
na Nota 9 do presente Capítulo.

3918.10.00 00 • De polímeros de cloreto de vinilo 0

3918.90.00 00 • De outros plásticos 0

84.69 Máquinas de escrever, excepto as impressoras da posição 
84.43; máquinas para o tratamento de textos.

Ex 8469.00.00 20 • Máquinas de tratamento de textos 0

8470.10.00 00

• Calculadoras electrónicas capazes de funcionar semfonte 
externa de  energia  eléctrica e máquinas debolso com funçäo de 
cálculo incorporado que permitem  gravar, reproduzir e visualizar 
informaçöes

0

• Outras máquinas de calcular, electrónicas:
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8470.21.00 00 •  Com dispositivo impressor incorporado 0

8470.29.00 00 •  Outras 0

8470.30.00 00 • Outras máquinas de calcular 0

8470.50.00 00 • Caixas registadoras 0

8470.90.00 00 • Outras 0

• Outras:  

Ex 8472.90.00 10 • Máquinas do tipo das utilizadas em caixas de banco 0

8517.11.00 00 • Aparelhos telefónicos por fio com unidade auscultador 
microfone sem fio 0

8517.12.00 10 • Telemóveis 0

8517.18.00 00 • Outros 0

  8517.61.00 00 • Estações de base 0

8517.62.00 00
• Aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração 
de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de 
comutação e encaminhamento (roteamento)

0

8517.69.00 00 • Outros 0

8517.70.00 00 • Partes 0

• Microfones e seus suportes:

Ex 8518.10.00 20
• Microfones com frequência entre 300 Hz a 3,4 KHz e com 
diâmetro de 10mm ou menor e altura de 3mm ou menor, para 
uso em Telecomunicação

0

• Outros:

Ex 8518.29.00 20 • Alto-falantes, sem caixa, com frequência entre 300 Hz a3,4 KHz 
com diâmetro de 50mm ou menor para uso em telecomunicação. 0

• Auscultadores (fones de ouvido) e auriculares (fones de ouvido), 
mesmo combinados com um microfone, e conjuntos ou sortidos 
constituídos por um microfone e um ou mais altifalantes (alto-
falantes):

Ex 8518.30.00 20 • Auscultar combinado com microfone para telefone fixo.
• Amplificadores eléctricos de audiofrequência : 0

Ex 8518.40.00 20 • Amplificadores elétricos quando usados como repetidores na 
linha de produtos telefônicos. 0

Ex 8518.90.00 10
Partes :
• Partes de amplificadores elétricos quando usados como 
repetidores na linha de produtos telefônicos

0

8519.50.00 00 • Atendedores telefónicos (secretárias electrônicas*) 0

• Suportes com semicondutor:
• Dispositivos de armazenamento de dados, não volátil, à base 
de semicondutores:
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Ex 8523.51.00 10

• Não gravados, para reprodução de fenômenos, excepto Som ou 
imagem; para reprodução de representações de instruções, dados, 
som, e imagem gravados emforma binária possível de ser lida por 
máquina, e capaz de ser manipulada ou fornecer interatividade 
para o usuário, por meio de uma máquina de processamento de 
dados automática; suporte para dispositivos de armazenamentos 
de formato Registrado

0

• Outros:

Ex 8523.59.00 10

• Cartões e etiquetas de acionamento por aproximação;não 
gravados; para reprodução de fenômenos, excepto som ou imagem; 
para reprodução de representações de instruções, dados, som, 
e imagem gravados em forma binária possível de ser lida por 
máquina, e capaz de ser manipulada ou fornecer interatividade 
para o usuário, por meio de uma máquina de processamento de 
dados automática; suporte para dispositivos de armazenamentos 
de formato Registrado

0

8525.60.00 00 • Aparelhos emissores (transmissores) incorporando um aparelho 
receptor 0

• Câmaras de televisão, aparelhos fotográficos digitais e câmaras 
de vídeo :

Ex 8525.80.00 10 • Câmaras de vídeo digitais de imagem fixa 0

      • Outros :

Ex 8528.69.00 10
• Monitor de tela plana de projeção usados com máquinas de 
processamento de dados automático que podem exibir informação 
digital gerada pela unidade de processamento central 

0

• Outros:

Ex 8528.71.19 10
• Caixas que têm uma função de comunicação: um aparelho 
microprocessador com modem para acesso à internet, e com 
função de troca de informação interativa

0

• Antenas e refletores de antenas de qualquer tipo; partes 
reconhecíveis como de utilização conjunta com esses artefactos:

Ex 8529.10.00 20 • Antenas e refletores de antenas usadas para radiotelefonia e 
Radiotelegrafia 0

Ex 8529.10.00 30 • Aparelho de alerta eletrônico ("pager"), e suas partes 0

Outras:

Ex 8529.90.00 20 • Partes de: aparelhos de transmissão com aparelho de recepção 
e câmaras de vídeo digitais de imagem fixa 0

Ex 8529.90.00 30 •  Aparelho de alerta eletrônico ("pager"), e suas partes 0

Ex 8529.90.00 40 • Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71 0

• Outros interruptores, seccionadores e comutadores:  

Ex 8536.50.00 10
• Interruptores eletrónicos de corrente alternada com circuitos de 
entrada e saída acoplados oticamente (interruptores de corrente  
tristor alternada)

0
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Ex 8536.50.00 20
• Interruptores eletrónicos, incluindo interruptores eletrónicos 
à prova de temperatura, constituidos por transistor e chip lógico  
("chip-on-chip technology") para uma voltagem de até 1000 volts

0

Ex 8536.50.00 30  • Interruptores eletromecânicos acionados poe estalo para 
corrente de até 11 amps 0

• Outros :

Ex 8536.69.00 10 • Plugues e tomadas para cabos co-axiais e circuitos impressos 0

• Outros aparelhos: 

Ex 8536.90.00 10 • Conectores para cabos e fios 0

Ex 8536.90.00 20 • Testadores de circuitos integrados 0

Artigo 27.°
Alteração das taxas dos direitos de importação

São alteradas as taxas dos direitos de importação (DI) constante da pauta 
aduaneira aprovada pela Lei n.º 20/VIII/2012, de 14 de dezembro, conforme 
o quadro abaixo: 

Código Nac. Designação das mercadorias D.I.

04.01 Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de 
outros edulcorantes.

0401.10.00 00  Com um teor, em peso, de matérias gordas,não superior a 1 % 20

0401.20.00 Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1 % mas não 
superior a 6 % 20

0401.40.00 00 Com um teor, em peso, de matérias gordas superior a 6%, mas não 
superior a 10% 20

0401.50.00 00 Com um teor, em peso, de matérias gordas (graxas*) superior a 10% 20

04.03

Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte, quefir e outros leites e natas 
fermentados ou acidificados, mesmo concentrados ou adicionados de 
açúcar ou de outros edulcorantes, ou aromatizados ou adicionados de 
frutas ou de cacau.

- Iogurte:

0403.10.10 00  Natural 25

0403.10.20 00  Adicionado de frutas 25

0403.10.30 00  Adicionado de cacau 20
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0403.10.90 00  Outros iogurtes 25

0403.90.00 Outros 25

04.04

Soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de 
outros edulcorantes; produtos constituídos por componentes naturais 
do leite, mesmo adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes, não 
especificados nem compreendidos em outras posições.

0404.90.00 00 Outros 20

Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos 
hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição 
de açúcar ou de outros edulcorantes.

- Sumo (suco) de laranja:

2009.12.00 00 Não congelado, com valor Brix não superior a 20 35

2009.19.00 00 Outros 35

Sumo (suco) de qualquer outro citrino:

2009.31.00 00 Com valor Brix não superior a 20 35

2009.39.00 00 Outros 35

Sumo (suco) de ananás (abacaxi):

2009.41.00 00 Com valor Brix não superior a 20 35

2009.49.00 00 Outros 35

2009.50.00 00 Sumo de tomate 35

  Sumo (suco) de uva (incluindo os mostos de uvas):  

2009.61.00 00 Com valor Brix não superior a 30 35

2009.69.00 00 Outros 35

  Sumo (suco) de maçã:  

2009.71.00 00 Com valor Brix não superior a 20 35

2009.79.00 00 Outros 35

Sumo (suco) de qualquer outra fruta ou produto hortícola:
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2009.81.00 00 Sumo (suco) de airela vermelha (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) 35

2009.89.00 00  Outros 35

2009.90.00 00 Misturas de sumos 35

22.01

Águas, incluídas as águas minerais, naturais ou artificiais e as águas 
gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem 
aromatizadas; 
gelo e neve. 

2201.10.00 00  Águas minerais e águas gaseificadas       35

2201.90.00 00  Outros       35

2202.10.00 00 Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas 
de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas 55

2202.90.00 00 Outras 55

9619.00.00 00 Pensos e tampões higiénicos, fraldas e artigos higiénicos semelhantes 
de qualquer matéria L

Artigo 28.°
(Incentivos no âmbito do Programa de Emergência para Mitigação 

da Seca e do Mau Ano Agrícola 2017/2018)

1. Ficam isentos de pagamento de todas as taxas, emolumentos, custas, 
incluindo taxa comunitária, cobradas pelas entidades intervenientes no 
processo de licenciamento e desembaraço alfandegário de mercadorias 
(Direção Geral de Alfândega, ENAPOR, Direção Geral de Comércio 
e Indústria, Direção Geral de Agricultura) na importação de pastos, 
alimentos e outros produtos para vacinação e desparasitação de animais, 
bem como de materiais para irrigação gota-a-gota, no âmbito do Programa 
de Emergência para Mitigação da Seca e do Mau Ano Agrícola 2017/2018 
(PEMSMAA), criado pela Resolução nº 110/2017, de 6 de outubro. 

2. A isenção prevista no número 1 aplica-se igualmente na produção de 
alimentos para animais com as necessárias adaptações. 
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Artigo 29.°
(Isenção de emolumentos em certidões)

As emissões de certidões ou de qualquer outro documento necessário para o 
cumprimento de obrigações fiscais são gratuitas.

Artigo 30.°
(Isenção do imposto de selo)

1. Ficam isentos de imposto de selo, criado e regulado pela Lei n.º 33/VII/2008, 
de 8 de dezembro, no quadro da execução do cadastro predial nas ilhas do 
Sal, Boa Vista, São Vicente e Maio, os seguintes atos:

a) Os atos de formalização das transmissões do direito de propriedade 
sobre bens imóveis, que padecem de vício de forma, ocorridas de fato 
até 31 de dezembro de 2016;

b) Os atos de remição do foro, nos termos da lei, de terrenos do domínio 
privado dos Municípios cedidos aos particulares em regime de 
aforamento;

c) Os atos de registo predial realizados na sequência da formalização 
das transmissões e remição do foro no regime de aforamento a que 
se referem, respetivamente, as alíneas a) e b);

d) Os atos notariais, incluindo as escrituras e os atos notariais avulsos 
necessários para as transmissões e remição do foro no regime de 
aforamento a que se referem, respetivamente, as alíneas a) e b).

2. A isenção prevista no número anterior vigora por um período de quatro 
anos, contados a partir da data do início da operação de execução do 
cadastro predial nas ilhas indicadas no número 1.

3. A prova da verificação dos pressupostos de atribuição do incentivo fiscal 
é a que resultar da operação de execução do cadastro predial.
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Artigo 31.°
(Isenções ao Imposto Único sobre o Património)

1. Os atos de formalização, por escritura pública, na sequência da operação 
de execução do cadastro predial em cada uma das ilhas do país, das 
transmissões gratuitas ou onerosas, inter vivos ou mortis causa, de prédios 
adquiridos até 31 de dezembro de 2016 e que padecem de vício de forma, 
podem beneficiar de isenção do Imposto Único sobre o Património (IUP), 
criado pela Lei n.º 79/V/98, de 7 de dezembro, a estabelecer pelos órgãos 
municipais competentes, nos termos da lei.

2. O disposto no número anterior abrange, designadamente:

a) As diferentes transmissões por actos inter vivos até o possuidor e 
titular atual;

b) As sucessivas transmissões por sucessão mortis causa de prédios 
que fazem parte de herança até ao titular atual.

3. A isenção atribuída no presente artigo vigora por um período de quatro 
anos, contados a partir da data do início da operação de execução do 
cadastro predial em cada ilha. 

4. A prova da verificação dos pressupostos de atribuição do incentivo fiscal 
é a que resultar da operação de execução do cadastro predial.

5. A atribuição deste incentivo está condicionada à respetiva aceitação pelo 
órgão municipal competente, nos termos da lei aplicável.

6. Para efeitos do presente artigo, entende-se que padecem de vício de forma 
todos os atos de transmissão de prédios que, embora legalmente sujeitos a 
escritura pública, tenham sido formalizados através de escrito particular 
ou acordo verbal.

Artigo 32.°
(Incentivos às entidades empregadoras que contratem jovens)

1. As pessoas coletivas e singulares, enquadradas no regime de contabilidade 
organizada, que contratem jovens com idade não superior a 35 anos para 
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o primeiro emprego, beneficiam de isenção relativamente às prestações 
devidas pela entidade patronal para os regimes obrigatórios de segurança 
social. 

2. O incentivo previsto no número anterior aplica-se apenas aos contratos 
com duração igual ou superior a um ano, que se refiram a trabalhadores 
inscritos na segurança social e que não tenham implicado redução ou 
eliminação de postos de trabalho, pressupondo ainda que a entidade 
patronal tenha pago as prestações devidas pelo trabalhador à entidade 
gestora dos regimes obrigatórios de segurança social. 

3. Anualmente, far-se-á uma avaliação do cumprimento das obrigações 
derivadas deste incentivo.

4. O Estado reembolsa a entidade gestora dos regimes obrigatórios de 
segurança social pela perda de receita não arrecadada decorrente do 
incentivo a que se refere o presente artigo. 

Artigo 33.°
(Isenção do pagamento de taxas devidas por licenças de pesca 

pelas embarcações de pesca artesanal até 5 toneladas)

1. Ficam isentas do pagamento de taxas na obtenção de licenças de pesca:

a) Para pequenas espécies pelágicas com cercos e semelhantes, por 
cada rede, por embarcações até cinco toneladas inclusive;

b) Por artes de sacada, por arte completa e por ano civil, por embarcações 
até cinco toneladas inclusive;

c) Para pescar à linha e com aparelhos não especificados, e por ano 
civil, por embarcações até cinco toneladas inclusive.

2. Esta isenção aplica-se desde que as referidas embarcações estejam registadas 
no Sistema Nacional de Registo de embarcações e o titular não disponha 
de mais do que uma embarcação.
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Artigo 34.°
(Incentivos fiscais no âmbito do projeto de implementação da 

televisão digital terrestre)

1. É concedida à entidade responsável pela implementação do projeto da rede 
de televisão digital terrestre, isenção de direitos aduaneiros na importação, 
dos seguintes bens:

a) Equipamentos necessários para a implementação da rede, 
nomeadamente para o centro de agregação de conteúdos, rede de 
transporte, transmissão e difusão;

b) Material e equipamento informático, de telecomunicações e internet, 
seus acessórios e peças separadas, exclusivamente destinados às 
instalações, da empresa gestora de rede, incluindo transmissores, 
torres, antenas e viaturas especiais, para a exploração técnica dos 
serviços;

c) Equipamentos administrativos, destinados às instalações da empresa 
gestora de rede, na fase de instalação dos serviços.

2. Gozam de isenção de direitos de importação os equipamentos receptores, 
nomeadamente set-top box que obedeçam aos parâmetros técnicos 
definidos por despacho conjunto dos ministros responsáveis pela tutela 
sectorial e finanças.

3. Gozam de redução de 50% da taxa de direitos de importação, no âmbito 
do projeto de implementação da rede de televisão digital terrestre, os 
televisores importados que obedeçam os parâmetros técnicos definidos 
por Resolução do Conselho de Ministros, visando a massificação do acesso 
à televisão digital.

4. A importação dos televisores analógicos de radiofusão televisiva fica sujeita 
ao pagamento da taxa de 10% do Imposto sobre o Consumo Especial.
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Artigo 35.°
(Incentivo direto aos estágios profissionais)

1. Os sujeitos passivos de IRPC e pessoas singulares com contabilidade 
organizada podem deduzir à coleta por cada estagiário contratado por 
um período mínimo de seis meses, no montante de 20.000$00 (vinte mil 
escudos).

2. O benefício previsto no número 1 não é cumulativo com o previsto na 
alínea b) do artigo 32.º do Código de Benefícios Ficais. 

Artigo 36.°
(Taxa Estatística Aduaneira)

A Taxa Estatística Aduaneira, instituída pelo artigo 31.º da Lei nº 23/VIII/2012, 
de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para o ano económico 
de 2013, mantem-se em vigor durante 2018.

Artigo 37.°
(Bonificação de taxa de Juros)

É inscrito uma dotação de 132.000.000 (cento e trinta e dois milhões de 
escudos), para bonificação de taxa de juros decorrentes de linhas de crédito 
para micro, pequenas, médias e grandes Empresas e internacionalização das 
empresas cabo-verdianas.

Artigo 38.°
(Incentivos a pessoas com deficiência)

1. A partir do ano letivo 2017/2018, é gratuita a inscrição e frequência 
em estabelecimentos públicos e privados de ensino pré-escolar, básico, 
secundário, superior e de formação profissional para pessoas com 
deficiência, nos termos a regulamentar pelo Governo.
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Artigo 39.°
(Dinamização da economia local)

1. O Governo, no uso das prerrogativas previstas no número 6 do artigo 30.º 
do Código da Contratação Pública, adequa os valores para a escolha dos 
procedimentos de contratação pública, para a implementação de programas 
específicos que visam desenvolver a economia local e a promoção das 
micro e pequenas empresas e empregos locais.

2. Para a adequação dos valores referidos no número 1 serão aplicáveis 
aos procedimentos de obras públicas e aquisição de bens e serviços 
promovidos pelas entidades adjudicantes, definidas no artigo 5.º do Código 
da Contratação Pública, preferencialmente destinados aos empreiteiros 
ou construtores domiciliados no Concelho onde a obra é executada, e às 
empresas domiciliadas no Concelho onde o serviço é prestado e o produto 
utilizado.

Artigo 40.°
(Tarifa social para o fornecimento de energia elétrica e 

abastecimento de água)

1. É criada a tarifa social de fornecimento de energia elétrica e de abastecimento 
de água a aplicar aos consumidores finais economicamente vulneráveis, 
calculada mediante o desconto sobre a tarifa aplicável aos clientes 
domésticos.

2. Os departamentos governamentais responsáveis pelos setores de energia 
elétrica, água, família e inclusão e finanças, conjuntamente com a Agência 
de Regulação Económica, devem publicar, no prazo de noventa dias, a contar 
da data da entrada em vigor deste diploma, o acto normativo que estabelece 
a modalidade de implementação das disposições contidas no número 
anterior, nomeadamente no que concerne à fixação do nível de desconto 
a conceder, os critérios de elegibilidade para a seleção dos beneficiários 
e os mecanismos de financiamento, supervisão e implementação.
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Artigo 41.°
(Autorização legislativa)

1. Fica o Governo autorizado a estabelecer um regime de incentivo fiscal 
a conceder à Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA), no 
âmbito do acordo de Empréstimo N.° CAV-P3, datado de 20 de dezembro 
de 2013, conforme o Decreto nº 3/2014, de 10 de março, para financiamento 
do Projeto de Desenvolvimento do Sistema de Abastecimento de Água na 
ilha de Santiago-PDSAAIS, com o seguinte sentido e extensão:

a) Isenção em sede de IRPC às empresas japonesas contratadas no 
âmbito do referido acordo de empréstimo para operarem como 
fornecedores, empreiteiros, e/ou consultores enquanto fornecedores 
de bens e serviços; 

b) Isenção de imposto sobre rendimento da categoria A aos funcionários 
japoneses não residentes contratados no âmbito do referido acordo 
de empréstimo;

c) Isenção na importação de bens e equipamentos utilizados na execução 
do referido projeto. 

2. A presente autorização legislativa tem a duração de cento e oitenta dias, 
a contar da data da entrada em vigor da presente lei.

Artigo 42.º
(Regime especial)

Até à aprovação, pela Assembleia Nacional do Regime Especial de aplicação 
do Imposto sobre o Valor Acrescentado nas transmissões de bens e serviços 
sujeitos a preços fixados por autoridade administrativa, mantêm-se em vigor 
o regime especial estipulado nos artigos 50.° e 61.° do Capítulo VII da Lei de 
aprovação do Orçamento do Estado de 2008, alterado pela Lei do Orçamento 
do Estado de 2013.
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Artigo 43.º
(Revogação)

Com a entrada em vigor da lei que estabelece os incentivos fiscais a nível do 
Imposto de Selo e Imposto Único sobre o Património, aplicáveis na sequência 
da operação sistemática de execução do cadastro predial nas ilhas do Sal, Boa 
Vista, São Vicente e Maio, os artigos 30.º e 31.º ficam revogados.

CAPÍTULO VIII
OPERAÇÕES ACTIVAS, REGULARIZAÇÕES E GARANTIAS 

DO ESTADO

Artigo 44.º
(Operações ativas)

1. Fica o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável pela 
área das finanças, a conceder empréstimos de retrocessão resultantes da 
cooperação financeira e a realizar outras operações de crédito ativas, bem 
como a renegociar as condições contratuais de empréstimos anteriores.

2. Os empréstimos de retrocessão são concedidos mediante contrato celebrado 
entre a Direção Geral do Tesouro e a entidade beneficiária.

3. A amortização dos empréstimos é garantida pelo beneficiário através de 
uma instituição bancária, que assegurará o pagamento diretamente ao 
Tesouro, nos termos e nas condições estabelecidos nos contratos.

4. Fica o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável 
pela área das finanças, a adotar as seguintes medidas gradativas com 
vista a incentivar a cobrança das dívidas resultantes dos empréstimos de 
retrocessão concedidos às entidades públicas e privadas:

a) Renegociar as condições contratuais dos empréstimos concedidos, 
passando-os às instituições de crédito interessadas na sua cobrança, 
mediante contrapartida a negociar com essas instituições;

b) Suspender a autorização de importação às empresas em dívida;
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c) Utilizar os instrumentos de penhora, nos termos da legislação fiscal;

d) Vender os empréstimos concedidos às instituições financeiras, pelo 
valor que vier a ser acordado.

Artigo 45.º
(Aquisição de ativos e assunção de passivos)

1. Fica o Governo autorizado a adquirir créditos, bem como a assumir passivos 
das empresas públicas e das sociedades de capitais públicos objeto de 
reestruturação e saneamento.

2. Os proveitos extraordinários originados da aplicação do disposto no 
número anterior ficam isentos de imposto sobre o rendimento.

Artigo 46.º
(Regularizações)

Fica o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável pela 
área das finanças, a regularizar responsabilidades decorrentes de situações 
do passado junto das empresas públicas, mistas e privadas, e das pessoas 
coletivas de utilidade pública administrativa.

Artigo 47.º
(Recuperação de Terrenos e Fomento de Investimentos)

1. Ao abrigo da Resolução nº 80/2017, de 3 de agosto, que define os parâmetros 
gerais para a regularização dos incumprimentos e dívidas sobre terrenos, 
dos contratos de investimentos nas Zonas de Desenvolvimento Turístico 
Integral (ZDTI´s) e nos demais terrenos, fica o Governo, através do 
membro do Governo responsável pela área das finanças, autorizado a 
dar continuidade ao processo de recuperação de terrenos, fomento de 
investimentos e a criação de empregos.

2. Como princípio de negociação, para a regularização dos incumprimentos 
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resultantes dos contratos de investimentos referidos no número 1, o Estado 
pode, mediante acordo dos investidores:

a) Converter as dívidas de terrenos em participação social, determinado 
que seja o montante da dívida, com a entrada do Estado no capital 
social da empresa devedora, cujo objeto social está associado ao 
projeto de investimento em causa ou nova empresa criada para o 
efeito, mediante uma avaliação prévia do terreno em causa;

b) Restruturar o pagamento do montante em dívida;

c) Reduzir a área objeto do contrato de promessa;

d) Converter o valor pago em área de terreno equivalente;

e) Em alternativa a analisar, regularizar a venda dos terrenos ou ordenar 
a reversão.

Artigo 48.º
(Padronização de viaturas do Estado) 

O Governo, através do membro do Governo responsável pela área das finanças, 
define as medidas legais e administrativas, necessárias, para a padronização 
na aquisição, e utilização de viaturas do Estado, bem como a modalidade de 
financiamento e os respetivos valores.

Artigo 49.º
(Garantias do Estado)

1. O limite para a concessão de aval e outras garantias do Estado é fixado, 
em termos de fluxos líquidos anuais, em 11.012.980.000 (onze mil milhões, 
doze milhões e novecentos e oitenta mil escudos) repartido em:

a) 9.531.730.000 (nove mil milhões, quinhentos e trinta e um milhões e 
setecentos e trinta mil escudos) para operações financeiras internas 
e externas do Setor Público; 

b) 1.481.250.000 (mil milhões, quatrocentos e oitenta e um milhões e 
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duzentos e cinquenta mil escudos) para operações financeiras internas 
e externas do Setor Privado. 

2. Para os limites fixados no número anterior, não contam nem a concessão de 
garantias para operações a celebrar no âmbito de processos de renegociação 
de dívida avalizada e nem as garantias concedidas às empresas públicas no 
âmbito de contratos celebrados ao abrigo da ajuda alimentar concedida 
ao país pelos parceiros de desenvolvimento.

CAPÍTULO IX
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO

Artigo 50.º
(Financiamento do Orçamento do Estado)

1. Para fazer face às necessidades de financiamento decorrentes da execução 
do orçamento do Estado, fica o Governo autorizado a aumentar o 
endividamento interno líquido em 4.076.436.000 CVE (quatro mil milhões, 
setenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e seis mil escudos). 

2. Fica o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável 
pela área das finanças, a aumentar o endividamento externo, mediante 
utilização e contratação de novos empréstimos.

Artigo 51.º
(Dívida pública)

Fica o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável pela 
área das finanças, quando necessário e tendo em vista uma eficiente gestão 
da dívida pública, a adotar as seguintes medidas:

a) Proceder à substituição entre a emissão das modalidades de 
empréstimos internos;

b) Proceder à substituição de empréstimos existentes;



218 Coletânea de Legislação - Leis

c) Reforçar as dotações orçamentais para a amortização da dívida 
pública, caso haja necessidade; 

d) Decidir o pagamento antecipado, total ou parcial, de empréstimos, 
internos e externos, já contraídos, bem como a reestruturação de 
dívidas já existentes;

e) Contratar novas operações destinadas a fazer face ao pagamento 
antecipado ou à transferência das responsabilidades associadas a 
empréstimos anteriores.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 52.º
(Fiscalização preventiva do Tribunal de Contas)

Nos termos do disposto no número 2 do artigo 13.º da Lei nº 84/IV/93, de 12 
de Julho, é fixado em 10.000.000 (dez milhões de escudos) o montante a partir 
do qual os contratos de empreitadas de obras públicas e de fornecimento de 
bens e serviços, celebrados pela Administração Central e autarquias locais e 
associações de municípios, devem ser remetidos ao Tribunal de Contas para 
efeitos de fiscalização preventiva.

Artigo 53.º
(Republicação)

 
São republicadas, com as redações atuais, em anexo e que faz parte integrante 
do presente diploma:

a) A Lei n.º 26/VIII/2013, de 21 de janeiro, com as alterações efetuadas 
pelas Lei nº 102/VIII/2016, de 6 de janeiro e Lei n.º 5/IX/2016, de 31 
de dezembro; 

b) A Lei nº 78/VIII/2014, de 31 de dezembro, com as alterações efetuadas 
pela Lei n.º 5/IX/2016, de 31 de dezembro;
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c) A Lei nº 33/VII/2008, de 8 de dezembro, com as alterações efetuadas 
pela Lei nº 81/VIII/2015, de 8 de janeiro, e pela Lei nº 5/IX/2016, de 
31 de dezembro. 

Artigo 54.º
(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2018. 

Aprovada em 12 de dezembro de 2017.
O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos .

Promulgada em 29 de dezembro de 2017.
Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca.

Assinada em 29 de dezembro de 2017.

O Presidente da Assembleia Nacional, 
 Jorge Pedro Maurício dos Santos.
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ANEXO

Republicação da Lei nº 26/VIII/2013, 21 de Janeiro, com as 
alterações efectuadas pela Lei 102/VIII/2016, de 6 de Janeiro, e 

pela Lei n.º 5/IX/2016, de 31 de Dezembro e Orçamento do Estado 
para o ano de 2018

Por mandato do povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Capítulo I
PRINCÍPIOS E DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Objecto

O presente Código consagra os princípios e regras gerais aplicáveis aos 
benefícios fiscais, estabelece o seu conteúdo e fixa as respectivas regras de 
concessão e controlo.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

O presente Código aplica-se aos benefícios fiscais nele previstos, bem como 
aos benefícios fiscais convencionais validamente aprovados e ratificados e 
os previstos em legislação avulsa, designadamente nos códigos e legislação 
complementar em matéria de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares e Coletivas (IRPS e IRPC), Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA), Imposto de Consumo Especial (ICE), Imposto de Selo, Imposto Único 
sobre o Património (IUP) e Decreto-legislativo n.º 11/2010, de 1 de Novembro, 
que aprova os benefícios à construção, reabilitação e aquisição de habitação 
de interesse social. 
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Artigo 3.º
Conceitos

1. São considerados benefícios fiscais os desagravamentos fiscais que 
materialmente representem excepções ao princípio da igualdade tributária, 
fundamentados por superiores razões de política económica e social ou 
de outra natureza extrafiscal.

2. Os benefícios fiscais podem, entre outras, apresentar a forma de isenções, 
reduções de taxas, crédito de imposto, deduções à matéria coletável e à 
coleta. 

Artigo 4.º
Princípio da transparência

1. A concessão de benefícios fiscais está sujeita a um princípio de 
transparência, nos termos do qual o Estado promove a divulgação pública 
da informação necessária para que os cidadãos tomem conhecimento dos 
principais benefícios concedidos, do seu impacto financeiro e da respectiva 
fundamentação política e económica.

2. Em obediência ao princípio da transparência, a despesa fiscal gerada pela 
concessão de benefícios fiscais é objecto de divulgação através do relatório 
da proposta de lei de Orçamento do Estado, incluindo a despesa fiscal a 
cargo das autarquias locais.

3. Em obediência ao princípio da transparência, a Administração Fiscal, 
através do seu portal electrónico, procede à divulgação anual da lista das 
pessoas colectivas às quais sejam concedidos benefícios fiscais dependentes 
de reconhecimento ou de base contratual.

Artigo 5.º
Princípio da responsabilidade

1. O aproveitamento de benefícios fiscais está sujeito a um princípio de 
responsabilidade, nos termos do qual os contribuintes que gozem de 
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benefícios fiscais ficam sujetos a deveres reforçados de cooperação com 
a Administração Tributária.

2. Em obediência ao princípio da responsabilidade, os contribuintes que 
gozem de benefícios fiscais estão obrigados a prestar à Administração 
Tributária as declarações, documentos e elementos informativos necessários 
à comprovação dos respectivos pressupostos, no momento da concessão 
do benefício ou durante a sua aplicação.

3. Em obediência ao princípio da responsabilidade, os contribuintes que 
gozem de benefícios fiscais ficam sujeitos às acções sistemáticas de 
fiscalização efetuadas pela Administração Fiscal e demais entidades 
competentes, tendentes à comprovação dos respectivos pressupostos e à 
eventual aplicação das sanções legalmente previstas.

Artigo 6.º
Pressupostos dos benefícios fiscais

1. O gozo dos benefícios fiscais previstos no presente código apenas é 
permitido a sujeitos passivos de IRPC e IRPS que, reunindo as condições 
legais para o exercício da sua actividade, cumpram, cumulativamente, os 
seguintes requisitos:

a) Estar enquadrado em regime de tributação pela contabilidade 
organizada;

b) Utilizar a contabilidade organizada em conformidade com o sistema 
de normalização contabilística e de relato financeiro vigente em 
Cabo Verde;

c) Empregar exclusivamente o método de comunicação electrónica 
online, disponibilizado pela administração fiscal, para o cumprimento 
de suas obrigações fiscais; e

d) Não ser tributado por métodos indirectos.

2. O gozo de benefícios fiscais previstos no presente código apenas é permitido 
a contribuintes que apresentem a sua situação fiscal e contributiva 
regularizada, considerando-se como tal aqueles que não se encontrem em 
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situação de dívida ou que, encontrando-se em dívida, tenham procedido a 
reclamação, impugnação ou oposição e tenham prestado garantia idónea, 
quando esta se mostre exigível.

3. É permitido aos sujeitos passivos de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares que não sejam tributados pelo regime da contabilidade 
organizada o gozo dos benefícios previstos nos artigos 21.º a 26º, 34.º n.º 
2, 49.º, 50.º 53.º a 55.º e 61.º.

Artigo 7.º
Reconhecimento dos Benefícios na Importação

1. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, para o gozo dos benefícios 
aduaneiros previstos no presente código, o beneficiário deve solicitar à 
Autoridade Aduaneira a vistoria da aplicação efectiva dos bens elegíveis aos 
referidos benefícios cujo caderno de encargos e a lista de bens a importar 
tenham sido previamente submetidos pela via electrónica às entidades 
implicadas na gestão dos benefícios fiscais e tenham sido previamente 
aprovados pelo Serviço Central do Departamento Governamental 
responsável pelo sector da actividade a isentar. 

2. Para efeito da vistoria de aplicação a que se refere o número anterior:

a) O beneficiário deve fazer acompanhar do pedido de vistoria, o seu 
plano de aplicação de bens elegíveis, o qual deve conter as datas 
previstas para a sua efectiva aplicação;

b) A não comparência da Autoridade Aduaneira para a vistoria no ato da 
aplicação ou falta de vistoria não prejudica o direito do beneficiário 
aos incentivos concedidos no âmbito deste código, salvo quando é 
possível em vistoria posterior demonstrar que não houve efectiva 
aplicação.

3. Os bens constantes da lista referida no número 1 são desalfandegados em 
regime suspensivo sob caução idónea, devendo, manter-se neste regime 
até a consumação do destino e aplicação dos referidos bens.

4. Para vistoria da aplicação efectiva da lista dos bens referidos nos números 
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anteriores, a Autoridade Aduaneira pode contratar especialistas, sendo 
os custos decorrentes suportados pelo investidor. 

5. A lista e o caderno de encargos referidos nos números anteriores devem 
ser apresentados ao Serviço Central do departamento governamental 
responsável pelo sector da actividade a isentar para aprovação, com 
antecedência mínima de sessenta dias da chegada dos bens ao país, sendo 
a data limite para a produção do despacho do pedido, de trinta dias, sob 
pena de reconhecimento tácito do pedido.  

6. A contagem do prazo para a produção do despacho referido no número 
anterior suspende sempre que o Serviço Central do departamento 
governamental responsável pelo sector da actividade a isentar solicitar 
elementos ou informações complementares, devendo esse prazo continuar 
após prestação das informações solicitadas.

Artigo 8.º
Constituição e reconhecimento dos benefícios fiscais

1. Os benefícios fiscais podem apresentar natureza automática, caso em que 
a sua concessão decorre da mera concretização dos pressupostos legais, 
ou depender de reconhecimento, caso em que a sua concessão exige a 
produção de ato administrativo.

2. Sempre que a lei não disponha de outro modo, o reconhecimento de 
benefícios fiscais é da competência do membro do Governo responsável 
pela área das Finanças, admitindo-se a delegação deste exercício nos 
Diretores-Gerais ou noutros funcionários que lhe estejam directamente 
subordinados o exercício da sua competência.

3. O reconhecimento de benefícios fiscais pode excepcionalmente ser feito 
mediante contrato, nos casos de convenção de estabelecimento previstos 
na Lei de Investimento e aos quais se refere o artigo 16.º do presente 
Código, ou nos casos de contrato de concessão de incentivos previstos 
no Decreto-legislativo nº 2/2011, de 21 de fevereiro de 2011, respeitante à 
internacionalização das empresas cabo-verdianas.

4. Salvo excepção legal, os efeitos do reconhecimento de benefícios fiscais 
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reportam-se à data do pedido, quando o reconhecimento seja feito por 
ato administrativo, e à data do próprio reconhecimento, quando este seja 
feito por meio de contrato, assumindo sempre o cumprimento prévio dos 
respectivos pressupostos.

Artigo 9.º
Transmissão dos benefícios fiscais

1. O direito aos benefícios fiscais é intransmissível em vida, sendo transmissível 
por morte quando se verifiquem no transmissário os pressupostos do 
benefício e este não revista carácter estritamente pessoal, sem prejuízo 
do disposto nos números seguintes.

2. O direito aos benefícios fiscais é transmissível em vida sempre que estes 
se mostrem indissociáveis do regime jurídico aplicável a certos bens, 
designadamente quando estejam em causa benefícios indissociáveis de 
títulos ou produtos financeiros.

3. O direito aos benefícios fiscais reconhecidos pelos meios contratuais 
a que se refere o artigo 8º do presente Código, é também transmissível 
em vida, mediante autorização do membro do Governo responsável pela 
área das Finanças, desde que na pessoa do transmissário se verifiquem 
os pressupostos para o respectivo gozo.

4. O disposto neste artigo aplica-se, com as necessárias adaptações, às pessoas 
colectivas beneficiárias dos benefícios fiscais. 

Artigo 10.º 
Sanções impeditivas, suspensivas e extintivas estranhas

aos benefícios fiscais

A aplicação de sanções impeditivas, suspensivas ou extintivas de benefícios 
fiscais pode ter lugar em virtude da violação das disposições do presente 
diploma, ou da prática de qualquer outra infração fiscal, independentemente 
da sua relação com o benefício concedido.



226 Coletânea de Legislação - Leis

Artigo 11.º
Extinção dos benefícios fiscais

1. 
2. Os benefícios fiscais extinguem-se por caducidade, uma vez decorrido o 

prazo pelo qual tenham sido concedidos, pela aplicação de sanção extintiva, 
pela verificação da condição resolutiva a que estejam subordinados ou 
pela inobservância das obrigações impostas ao contribuinte, quando esta 
seja imputável ao beneficiário.

3. A extinção ou suspensão de benefícios fiscais, verificada por qualquer modo, 
implica a aplicação automática da tributação geral consagrada por lei.

4. Os titulares do direito aos benefícios fiscais são obrigados a comunicar 
à Administração Fiscal, no prazo de 30 dias, a cessação definitiva ou a 
suspensão dos pressupostos de facto ou de direito em que se fundamentem 
os benefícios fiscais que gozem, salvo nos casos em que essas circunstâncias 
sejam de conhecimento oficial.

CAPÍTULO II
BENEFÍCIOS FISCAIS AO INVESTIMENTO

Artigo 12.º
Crédito fiscal ao investimento

1. Os investimentos realizados no âmbito da Lei de Investimento beneficiam 
de um crédito fiscal por dedução à colecta do imposto sobre o rendimento 
das pessoas colectivas e singulares enquadradas no regime de contabilidade 
organizada, em valor correspondente a:

a) 50% dos investimentos relevantes realizados nas áreas da saúde, 
do ambiente, da industria criativa, do turismo ou da industria da 
promoção turística e da imobiliária turística, da actividade industrial,  
dos serviços de transporte aéreo e marítimo e dos serviços portuários 
e aeroportuários, da produção de energias renováveis,  da produção 
e montagem de equipamentos de energias renováveis, da pesquisa e 
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investigação científica, bem como do desenvolvimento de tecnologias 
de informação e comunicação;

b) 30% dos investimentos relevantes realizados nas demais áreas.

2. A dedução do crédito fiscal previsto no número anterior é feita na liquidação 
do IRPC ou do IRPS, respeitante ao exercício em que sejam realizados 
os investimentos, não podendo, em cada exercício, exceder 50% do valor 
da colecta.

3. A parcela do crédito fiscal não utilizada num exercício, pode ser deduzida 
nos exercícios seguintes, caducando o direito à sua utilização no décimo 
quinto exercício fiscal, a contar da data do início do investimento, para os 
projectos em funcionamento, ou do início de exploração, para os projectos 
novos, observado o limite do número anterior.

4. Para efeitos do presente artigo considera-se relevante o investimento em 
activos fixos tangíveis, adquiridos em estado novo e afectos a projecto 
de investimento em território nacional, bem como o investimento com a 
aquisição de patentes e licenças para utilização de tecnologias certificadas 
pela entidade competente.

5. Para efeitos do presente artigo, não se considera relevante o investimento 
com os seguintes activos fixos tangíveis:

a) Terrenos sujeitos as depreciações e amortizações;

b) Edifícios e outras construções não directamente ligados ao objecto 
principal do projecto de investimento ou destinados a venda;

c) Viaturas ligeiras não directamente ligados ao objecto principal do 
projecto de investimento;

d) Mobiliário e artigos de conforto e decoração, excepto equipamento 
hoteleiro afecto a exploração turística;

e) Demais bens de investimento não directamente ligados ao objecto 
principal do projecto de investimento;

f) Equipamentos administrativos, excepto os equipamentos informáticos 
destinados às empresas do desenvolvimento de tecnologias de 
informação e comunicação.
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6. Para efeitos do presente artigo, considera-se:

a) Início do investimento: o momento em que se inicie o procedimento 
de reconhecimento dos benefícios fiscais previstos neste Código 
após a aprovação do projecto de investimento;

b) Início de exploração: o momento em que se iniciem as operações 
tendentes à obtenção de rendimentos que dão origem a sujeição de 
imposto.

7. Para efeitos do gozo do benefício previsto no presente artigo, os titulares 
devem apresentar a administração fiscal, pela via electrónica, a declaração de 
rendimentos do exercício, os justificativos da realização dos investimentos, 
segundo Modelo a aprovar pelo membro do Governo responsável pela 
área das Finanças.

8. Os bens objecto de investimento alienados antes do término da recuperação 
do crédito perdem o direito ao crédito a partir da data da sua alienação e 
os bens adquiridos em substituição gozam apenas do direito ao crédito 
fiscal remanescente.

9. A contabilidade dos sujeitos passivos beneficiários dos incentivos previstos 
no presente capítulo e no artigo 30.º deve evidenciar os impostos que 
deixem de pagar em resultado dos benefícios obtidos, mediante menção 
dos valores correspondentes no anexo às demonstrações financeiras 
relativo ao exercício em que se efectua o gozo dos incentivos. 

10. O prazo de 15 anos é aplicável apenas aos investimentos relevantes 
realizados, mediante aquisição de activos fixos tangíveis novos e patentes 
e licenças adquiridos, após entrada em vigor da presente lei.

Artigo 13.º
Isenção de IUP

1. Os investimentos realizados no âmbito da lei de investimento que exijam 
aquisição de imóveis exclusivamente destinados à instalação dos projectos 
de investimento podem beneficiar de isenção de Imposto Único sobre o 
Património.
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2. A atribuição deste incentivo fica condicionada á respectiva aceitação pelo 
órgão municipal competente nos termos da lei aplicável.

Artigo 14.º
Isenção de Imposto de Selo

1. Estão isentos de imposto de selo as operações de contratação de 
financiamento destinados a investimentos levados a cabo nos termos da 
Lei de Investimentos. 

2. Entende-se por operações de contratação de financiamento, todas as 
operações sujeitas ao imposto de selo que estejam inerentes ao processo 
de contratação de crédito.

Artigo 15.º
Isenção de direitos aduaneiros

1. Os investimentos levados a cabo no âmbito da Lei de Investimento 
beneficiam de isenção de direitos aduaneiros sempre que se traduzam na 
importação dos seguintes bens e estes se encontrem ligados ao objecto 
principal do projecto de investimento:

a) Materiais e equipamentos incorporáveis directamente na instalação, 
expansão ou remodelação dos empreendimentos não destinados à 
venda, designadamente estruturas metálicas, materiais de construção 
civil, equipamentos sanitários, equipamentos eléctricos e electrónicos, 
bem como seus acessórios e peças separadas, quando os acompanham;

b) Equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos e utensílios, bem 
como os respectivos acessórios e peças separadas; 

c) Veículos de transporte colectivo novos, destinados ao transporte 
urbano de passageiros, devidamente equipados, e veículos pesados 
destinados ao transporte de mercadorias, importados por empresas 
do sector devidamente licenciadas;

d) Materiais, mobiliários e equipamento científico, didáctico e de 



230 Coletânea de Legislação - Leis

laboratório, incluindo software e meios que lhes sirvam de suporte, 
destinados à educação, ensino ou investigação técnico-científica; 

e) Mobiliário, equipamentos e utensílios destinados à instalação, 
expansão ou remodelação dos empreendimentos com Estatuto de 
Utilidade Turística, não destinados à venda;

f) Antenas, postes e torres de transmissão;

g) Estúdio móvel para emissões fora de estúdio da TV;

h) Viatura para serviços de reportagem e carros de exteriores; 

i) Veículos de transporte colectivo e misto, destinados ao transporte 
exclusivo de turistas e bagagens, barcos de recreio, pranchas e 
acessórios, instrumentos e equipamentos destinados à animação 
desportiva e cultural;  

j) Veículos de transporte de mercadorias ou colectivos de trabalhadores 
para a utilização exclusiva de estabelecimentos industriais;

k) Veículos de transporte especializado designados, ambulâncias 
destinadas ao sector de saúde.

2. A isenção prevista na alínea e) é concedida durante a fase de instalação e 
ao longo do primeiro ano de funcionamento.

3. A isenção prevista na alínea e) é concedida também durante o período de 
remodelação e para o efeito considera-se haver expansão ou remodelação 
quando o reinvestimento corresponda a pelo menos 15% do investimento 
inicial.

4. A isenção de direitos aduaneiros previstos no presente artigo exclui os 
equipamentos e veículos com idade superior a cinco anos. 

5. Beneficiam dos incentivos previstos neste Código e não sendo, portanto, 
consideradas como destinadas a venda, as moradias e fracções autónomas 
integrantes de empreendimentos turísticos com Estatuto de Utilidade 
Turística, desde que os seus proprietários as destinem exclusivamente à 
exploração turística, não podendo utilizá-las para outros fins, nomeadamente 
uso pessoal ou familiar, por um período superior a 30 dias de calendário 
em cada ano civil.
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6. Para efeitos do disposto no número anterior, as moradias e fracções 
autónomas têm de possuir licença de exploração turística a conceder pelo 
Serviço Central do departamento governamental responsável pela área 
do Turismo, renovável anualmente.

7. A alienação ou venda no mercado interno dos bens importados com 
benefício fiscal de carácter aduaneiro, no âmbito do presente artigo, dentro 
de cinco anos a contar da sua importação, está sujeita a autorização prévia 
das Alfândegas, ficando passível de pagamento dos direitos, do IVA e 
demais imposições calculados com base no valor aduaneiro reconhecido 
na data de alienação ou venda.

8. Excluem-se da alínea a) do número 1 os blocos, cimento, tintas, vernizes, 
bem como lâmpadas incandescentes, fogões e placas elétricos, termos 
acumuladores e frigoríficos que não sejam da classe A.

9. A isenção prevista na alínea i) é concedida durante a fase de instalação do 
investimento e também durante o período de remodelação e para o efeito 
considera-se haver expansão ou remodelação quando o reinvestimento 
corresponda pelo menos 15% do investimento inicial, desde que o bem 
importado se encontre ligado ao objeto social principal da empresa.  

Artigo 16.º
Benefícios fiscais contratuais 

1. Os investimentos levados a cabo no âmbito da Lei de Investimento podem 
beneficiar de incentivos excepcionais, respeitantes a direitos de importação, 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares, Imposto Único sobre o Património 
e Imposto de Selo, a conceder pelo Conselho de Ministros no quadro de 
convenção de estabelecimento, sob proposta do membro do Governo 
responsável pela área das Finanças, desde que preencham cumulativamente 
as seguintes condições:

a) Ser o valor do investimento superior a quinhentos e cinquenta mil 
contos;

b) Ser o investimento relevante para a promoção e aceleração do 
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desenvolvimento da economia nacional, considerando-se como tal 
aqueles que se integrem no programa do Governo;

c) Criar o investimento de pelo menos 10 postos de trabalho directo.

2. A convenção de estabelecimento estabelece os incentivos fiscais a 
conceder, os seus objectivos e metas, bem como as penalizações em caso 
de incumprimento, não podendo os benefícios convencionais estender-se 
além de quinze anos.

3. Os benefícios estabelecidos pelo presente artigo não são cumuláveis com 
quaisquer outros benefícios previstos no presente Código

4. As entidades que beneficiem de incentivos ao abrigo do presente artigo 
estão sujeitas a acções anuais de inspecção por parte da Administração 
Fiscal, tendentes à verificação dos respectivos pressupostos.

5. Os benefícios fiscais contratuais podem assumir a forma de isenção, 
dedução à matéria colectável e à colecta, amortização e depreciação 
acelerada e redução de taxa.

6. O disposto no presente artigo não se aplica ao investimento realizado com 
vista à internacionalização, previsto no Decreto-legislativo n.º 2/2011, de 
21 de fevereiro.  

7. O pressuposto previsto na alínea a) do número 1 é reduzido em 50% 
quando os investimentos sejam realizados fora dos concelhos da Praia, 
do Sal e da Boavista.

8. A concessão de benefícios fiscais contratuais não exime do cumprimento 
das obrigações tributárias acessórias, nomeadamente as de natureza 
declarativa. 

9. A concessão de benefícios fiscais contratuais não se consubstancia em 
regime de tributação privilegiada.
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CAPÍTULO III
BENEFÍCIOS FISCAIS À INTERNACIONALIZAÇÃO

Artigo 17.º
Benefícios fiscais em sede de IR

1. Aos investimentos que, nos termos do Decreto-legislativo n.º 2/2011, de 21 
de fevereiro, sejam elegíveis para efeitos de incentivos à internacionalização, 
pode ser concedida redução em 50% da taxa de IRPC em vigor que lhes seja 
aplicável, até ao termo da vigência do contrato de concessão de incentivos.

2. Até ao termo da vigência do contrato de concessão de incentivos, pode ser 
concedida isenção de IRPS aos colaboradores qualificados e expatriados, 
bem como aos cidadãos cabo-verdianos qualificados provenientes da 
diáspora contratados ou a contratar através de contrato de trabalho, 
quanto aos rendimentos que aufiram ao serviço das empresas promotoras 
dos projectos de investimento referidos no número anterior, que exerçam 
funções de gerência, direcção, controlo de qualidade ou formação e 
adquiram a qualidade de residentes pela primeira vez em cinco anos.

3. Os benefícios fiscais a conceder nos termos do presente capítulo não são 
cumuláveis com outros benefícios previstos no presente código, excepto 
os estabelecidos no artigo 30.º. 

Artigo 18.º
Outros benefícios fiscais

Os investimentos que, nos termos do Decreto-legislativo nº 2/2011, de 21 de 
fevereiro, sejam elegíveis para efeitos de incentivos à internacionalização, 
podem ser ainda concedidos os seguintes benefícios:

a) Isenção de Imposto de Selo na constituição de empresas ou no 
aumento de capital, bem como na contratação dos financiamentos 
destinados aos seus projectos;

b) Isenções de IVA, em conformidade com o Código do Imposto sobre 
o Valor Acrescentado;
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c) Reembolso do IVA suportado no prazo de 30 dias, nos termos do 
Decreto-lei n.º 65/2003, de 30 de dezembro;

d) Isenção de direitos e taxas aduaneiras em conformidade com a 
legislação aplicável;

e) Pode beneficiar de isenção de imposto sobre o património na aquisição 
de imoveis para instalação ou expansão da actividade.

f) Isenção de emolumentos e outras imposições notariais na constituição 
e registo de empresas, sob a forma de sociedade comercial ou empresa 
em nome individual; 

g) Isenção das alíneas a) e b) do número 10 do artigo 19.º com as 
necessárias adaptações.

h) Incentivos previstos no número 3 do artigo 2º do Decreto-Legislativo 
nº 2/2011, de 21 de fevereiro. 

CAPÍTULO IV
BENEFÍCIOS FISCAIS AO CENTRO 
INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS

Artigo 19.º
Benefícios fiscais em sede de imposto sobre o rendimento

1. Às entidades licenciadas no Centro Internacional de Negócios de Cabo 
Verde (CIN) é aplicável benefício fiscal sob a forma de taxas reduzidas de 
IRPC relativamente aos rendimentos derivados do exercício das actividades 
de natureza industrial ou comercial, e suas actividades acessórias ou 
complementares, bem como de prestação de serviços.

2. O benefício fiscal previsto no número anterior é aplicável aos rendimentos 
resultantes de actividades mantidas exclusivamente com outras entidades 
instaladas e em funcionamento no CIN ou com entidades não residentes 
e sem estabelecimento estável em Cabo Verde.

3. O benefício fiscal previsto no número 1 vigora até 2030, dependendo da 
criação de um mínimo de cinco postos de trabalho no Centro Internacional 
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de Indústria (CII) e Centro Internacional de Comércio (CIC), e traduz-se na 
aplicação das seguintes taxas escalonadas de Imposto sobre o Rendimento 
para as Pessoas Colectivas - CIRPC:

a) 5% para entidades com cinco ou mais trabalhadores dependentes;

b) 3,5% para entidades com vinte ou mais trabalhadores dependentes;

c) 2,5%, para entidades com cinquenta ou mais trabalhadores 
dependentes.

4. No Centro Internacional de Prestação de Serviços, o mínimo de postos 
de trabalho exigido é de dois, sendo a taxa de IRPC de 2,5%.

5. Sem prejuízo da aplicação do artigo 18.º, os benefícios estabelecidos pelo 
presente artigo só podem ser reconhecidos a entidades com contabilidade 
organizada, em conformidade com o sistema de normalização contabilística 
e de relato financeiro vigente em Cabo Verde, os quais baseiam-se nas 
normas internacionais de contabilidade, não sendo cumuláveis com 
quaisquer outros benefícios em sede de IRPC previstos neste Código; os 
benefícios atribuídos são ineficazes até à divulgação pública, no portal 
electrónico da Administração Fiscal, da identidade licenciada, dos seus 
titulares e dos postos de trabalho criados.

6. As entidades licenciadas no CIN estão sujeitas a acções anuais de inspecção 
por parte da Administração Fiscal, a quem compete a fiscalização dos 
pressupostos e condições do seu regime fiscal, aplicando-se as sanções 
previstas no Regime Jurídico das Contra-Ordenações Fiscais não Aduaneiras 
sempre que estes não se mostrem verificados.

7. A concessionária do CIN remete ao Governo todos os anos, até 31 de 
janeiro do ano seguinte, o relatório sobre actividade e fiscalização das 
entidades licenciadas, nos termos que vierem a ser definidos pelo Conselho 
de Ministros.

8. Para efeito do disposto no número 5, a Administração Fiscal deve proceder 
a divulgação pública das entidades licenciadas e dos demais elementos 
aí referidos, no prazo de 48 horas, a contar da data do recebimento dos 
respectivos documentos.
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9. A resolução de conflitos por via de tribunal arbitral previsto no Decreto-
legislativo n.º 1/2011, de 31 janeiro, não se aplica a matéria tributária.

10. As entidades que participem no capital social de sociedades licenciadas e em 
funcionamento no CIN gozam de isenção de imposto sobre o rendimento, 
relativamente:

a) Aos lucros colocados à sua disposição por essas sociedades, e que 
tenham sido tributados de acordo com os números anteriores; e

b) Aos juros e outras formas de remuneração de suprimentos ou 
adiantamentos de capital por si feitos à sociedade, ou devidos pelo 
facto de não levantarem os lucros ou remunerações colocados à sua 
disposição.

Artigo 20.º
Benefícios de natureza aduaneira

1. As entidades a que se refere o artigo anterior gozam de isenção de direitos 
aduaneiros na importação dos seguintes bens:

a) Bens referidos nas alíneas a), b) e c) do número 1 do artigo 15.º do 
presente Código;

b) Material para embalagem e acondicionamento de produtos fabricados 
pela empresa beneficiária;

c) Matérias-primas e subsidiárias, materiais e produtos acabados e 
semiacabados destinados a incorporação em produtos fabricados 
pela empresa.

2. Não sendo concedida a isenção de direitos aduaneiros referida no número 
anterior, no momento da importação dos bens aí referidos, a Autoridade 
Aduaneira deve proceder ao reembolso a que houver lugar, no prazo de 
um ano e a requerimento do operador económico licenciado.

3. A importação de bens, produtos e matérias-primas pelas entidades 
instaladas e em funcionamento no CIN não carece de licença de importação.
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CAPÍTULO V
BENEFÍCIOS FISCAIS À POUPANÇA E SETOR FINANCEIRO

Artigo 21.º
Aplicações financeiras de longo prazo

1. Os rendimentos de certificados de depósito e de depósito a prazo, emitidos 
ou constituídos junto de instituições de crédito estabelecidas em Cabo 
Verde, por prazos superiores a cinco anos, que não sejam negociáveis, 
relevam para efeitos de imposto sobre o rendimento em 50% do seu valor, 
se a data de vencimento ocorrer após cinco anos e antes de oito anos da 
emissão ou constituição, ou em 25% do seu valor, se a data de vencimento 
dos rendimentos ocorrer após oito anos da emissão ou constituição.

2. Os benefícios previstos no número anterior são igualmente aplicáveis aos 
seguros de capitalização feitos em companhias de seguros estabelecidas 
em Cabo Verde, desde que tenha sido contratualmente fixado que:

c) O capital investido deve ficar imobilizado por um período mínimo 
de cinco anos;

d) O vencimento da remuneração ocorra no final do período 
contratualizado. 

3. Ficam isentos de tributação os juros de depósitos a prazo dos emigrantes.

Artigo 22.º
Fundos de poupança

1. Estão isentos de IRPC os rendimentos dos Fundos Poupança-Reforma 
(FPR), Poupança-Educação (FPE) e Poupança-Reforma/Educação (FPR/E) 
que se constituam e operem nos termos da legislação nacional. 

2. São dedutíveis à coleta do IRPS, nos termos previstos no respetivo Código, 
25% dos valores aplicados no ano respetivo pelos sujeitos passivos em 
Plano Poupança Reforma (PPR), Plano Poupança Educação (PPE) e Plano 
Poupança Reforma/Educação (PPR/E), com o limite de 75.000$00 (setenta 
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e cinco mil escudos), por cada sujeito passivo, desde que para benefício 
próprio ou, no caso dos PPE, também dos membros do seu agregado 
familiar.

3. As importâncias pagas por FPR, FPE e FPR/E estão isentas de IRPS até 
ao valor anual de 50.000$00 (cinquenta mil escudos), havendo tributação 
acima desse valor, excluindo a componente de capital, nos seguintes termos: 

a) De acordo com as regras aplicáveis aos rendimentos da Categoria 
A (pensões), incluindo as relativas a retenção na fonte, quando a sua 
perceção ocorra sob a forma de prestações regulares e periódicas, 
casos em que apenas se considera que metade do rendimento anual 
estará sujeita a tributação;

b) De acordo com as regras aplicáveis aos rendimentos da Categoria D 
(rendimentos de capitais), incluindo as relativas a retenção na fonte, 
em caso de reembolso total ou parcial, pela totalidade do rendimento 
obtido, exceto se esse reembolso ocorrer três anos após a subscrição 
do respetivo fundo pelo subscritor, caso em que apenas dois quintos 
do rendimento estará sujeito a tributação, à taxa liberatória em vigor;

c) De acordo com ambas as regras estabelecidas nas alíneas anteriores, 
nos casos em que se verifiquem, simultaneamente, as modalidades 
nelas referidas.

4. O valor dos PPR/E pode ser objeto de reembolso sem perda do benefício 
fiscal respetivo nos termos e condições do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 2 de agosto.

Artigo 23.º
Mercado de valores mobiliários

1. Os rendimentos das obrigações ou produto de natureza análoga, incluindo 
os títulos da dívida pública com colocação pública e cotados na Bolsa 
de Valores de Cabo Verde, são tributados em sede do imposto sobre o 
rendimento a uma taxa liberatória de 5%.

2. A taxa referida no número anterior só se aplica relativamente aos rendimentos 
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auferidos até 31 de dezembro de 2025, sendo que os rendimentos auferidos 
a partir dessa data são tributados à taxa normal aplicável a rendimentos 
do tipo.

3. Os dividendos das acções cotadas em bolsa, não estão sujeitos a tributação, 
desde que os mesmos sejam postos à disposição do titular até 31 de 
dezembro de 2025. 

4. As entidades que, nos termos legais, venham a exercer a actividade de 
intermediário financeiro em valores mobiliários na Bolsa de Valores 
de Cabo Verde, estão isentas de IRPC, durante os três primeiros anos, 
relativamente aos lucros auferidos no exercício dessa actividade.

5. Os rendimentos obtidos por títulos emitidos pelos municípios e pelo tesouro 
nos anos anteriores a 2015 ficam isentos do imposto sobre o rendimento 
quando colocados no mercado secundário.

6. Os ganhos resultantes de títulos transacionados no mercado secundário 
já emitidos ou que venham a sê-lo até 2020, ficam isentos do imposto 
sobre o rendimento.

Artigo 24.º
Fundos de investimento

1. Os rendimentos dos fundos de investimento mobiliário, que se constituam 
e operem de acordo com a legislação nacional, têm o seguinte regime fiscal:

a) Tratando-se de rendimentos que não sejam mais-valias, obtidos em 
território cabo-verdiano, não há lugar a tributação;

b) Tratando-se de rendimentos que não sejam mais-valias, obtidos fora 
do território cabo-verdiano, há lugar a tributação autónoma à taxa de 
10%, incidente sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano;

c) Tratando-se de mais-valias, há lugar a tributação, autonomamente, 
nas mesmas condições em que se verificaria se desses rendimentos 
fossem titulares pessoas singulares residentes em território cabo-
verdiano, à taxa de 10 %, sobre a diferença positiva entre as mais-
valias e as menos-valias obtidas em cada ano.
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2. Os sujeitos passivos de imposto sobre o rendimento, titulares de unidades 
de participação nos fundos de investimento mobiliário, estão isentos de 
IRPS relativamente aos rendimentos respeitantes a unidades de participação 
nesses fundos. 

3. Os rendimentos dos fundos de investimento imobiliário, que se constituam 
e operem de acordo com a legislação nacional, têm o seguinte regime fiscal: 

a) Tratando-se de rendimentos prediais, há lugar a tributação, 
autonomamente, à taxa de 10 %, que incide sobre os rendimentos 
líquidos dos encargos de conservação e manutenção efectivamente 
suportados, devidamente documentados; 

b) Tratando-se de mais-valias prediais, há lugar a tributação, 
autonomamente, à taxa de 15 %, que incide sobre 50 % da diferença 
positiva entre as mais-valias e as menos-valias realizadas.

4. Aos rendimentos respeitantes a unidades de participação em fundos de 
investimento imobiliário aplica-se o regime fiscal idêntico ao estabelecido 
no número 2 do presente artigo. 

Artigo 25.º
Fundos de capital de risco

1. Ficam isentos de imposto sobre os rendimentos de qualquer natureza, 
obtidos pelos fundos de capital de risco, que se constituam e operem de 
acordo com a legislação nacional.

2. Aos rendimentos respeitantes a unidades de participação nos fundos de 
capital de risco, pagos ou colocados à disposição dos respectivos titulares, 
quer seja por distribuição ou mediante operação de resgate, aplica-se o 
regime fiscal previsto no artigo anterior, com as devidas adaptações.

3. A entidade gestora e o depositário respondem solidariamente, perante 
os participantes, pelo cumprimento dos deveres legais e regulamentares 
aplicáveis e das obrigações decorrentes dos documentos constitutivos dos 
organismos de investimento colectivo. 
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Artigo 26.º
Fundos de poupança em acções

1. Ficam isentos de imposto sobre o rendimento, os rendimentos de fundos 
de poupança em acções, que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional.

2. A diferença, quando positiva, entre o valor devido aquando do encerramento 
dos planos de poupança em acções e as importâncias entregues pelo 
subscritor está sujeita ao imposto sobre o rendimento, de acordo com as 
regras aplicáveis aos rendimentos da categoria D deste imposto, à taxa 
de 5%. 

Artigo 27.º
Mais-valias das participações sociais

1. As mais-valias e as menos-valias realizadas pelas sociedades residentes e 
não residentes com estabelecimento estável resultante de alienação onerosa 
de participações sociais e transmissão de outros instrumentos de capital 
próprio de que sejam titulares, desde que detidas por período não inferior 
a doze meses, não concorrem para a formação do seu lucro tributável.

2. O disposto no número anterior não é aplicável relativamente às mais-valias 
realizadas quando as partes de capital tenham sido adquiridas a entidades 
com domicílio, sede ou direção efetiva em território sujeito a um regime 
fiscal mais favorável, conforme determina o Código Geral Tributário.

Artigo 28.º
Instituições financeiras internacionais

1. As instituições financeiras internacionais a que se refere a Lei n.º 43/III/88, 
de 27 de Dezembro, gozam dos seguintes benefícios fiscais:

a) Isenção de direitos aduaneiros na importação de materiais e bens 
de equipamento que se destinem exclusivamente à sua instalação;
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b) Isenção de IRPC até 31 de dezembro de 2017, sendo que os lucros 
auferidos a partir desta data são tributados a uma taxa de 2,5%;

c) Isenção de imposto de selo em todos os actos que pratiquem e 
operações que realizem, por conta própria ou alheia, nomeadamente 
juros que paguem ou cobrem, comissões, mandatos e ordens que 
executem, remunerações de qualquer tipo que paguem ou percebam e 
contratos em que sejam parte, desde que exclusivamente respeitantes 
a operações com não residentes.

2. As pessoas singulares e colectivas não residentes que sejam clientes das 
instituições referidas no número anterior do presente artigo, bem como as 
residentes em relação a capitais que detenham no estrangeiro que contratem 
com instituições financeiras, na qualidade de clientes dos serviços que 
estas possam legalmente prestar, gozam dos seguintes benefícios fiscais:

a) Isenção de IRPS, qualquer que seja a categoria a que os rendimentos 
auferidos respeitem;

b) Isenção do imposto de selo em quaisquer actos que pratiquem 
e operação de qualquer natureza que realizem, nomeadamente 
remunerações que perceba ou pague, como juros, prémios e dividendos, 
ou ganhos de capital que realize com a alienação de activos.

3. A isenção prevista na alínea b) do número 1 não se aplica às operações 
realizadas com residentes, que devem ser segregadas contabilisticamente, 
relevando para o cálculo do seu lucro tributável os respectivos custos 
directos e a imputação dos custos de estrutura que correspondam à 
proporção dos proveitos destas operações no total de proveitos gerados 
no exercício em causa.

Artigo 29.º
Isenção para lucros retidos

1. Os lucros retidos pelas instituições bancárias para o reforço de fundos 
próprios podem beneficiar de uma dedução à colecta.
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2. Os lucros referidos no número anterior devem ser objecto de uma reserva 
especial não distribuível durante um período de 5 anos.

3. A dedução a que se refere o número anterior é feita na liquidação do IRPC 
respeitante ao exercício em que os lucros sejam retidos, não podendo, em 
cada exercício, exceder 20% do valor da colecta.

4. O benefício previsto no presente artigo vigora por um período de 5 anos.”

Artigo 30.º
Empréstimos de instituições financeiras não residentes

Ficam isentos de IRPC os juros decorrentes de empréstimos concedidos por 
instituições financeiras não residentes a instituições de créditos residentes 
desde que esses juros não sejam imputáveis a estabelecimento estável daquelas 
instituições situado em território cabo-verdiano.  

CAPÍTULO VI
BENEFÍCIOS FISCAIS DE CARÁTER SOCIAL

Artigo 31.º
Criação de emprego

1. Os sujeitos passivos de IRPC com contabilidade organizada podem deduzir 
à colecta em cada exercício, por posto de trabalho criado no exercício 
imediatamente anterior, os seguintes montantes:

a) 26.000$00 (vinte e seis mil escudos) por posto de trabalho criado nos 
concelhos da Boa Vista, da Praia e do Sal;

b) 30.000$00 (trinta mil escudos) por posto de trabalho criado nos 
demais concelhos;

c) 35.000$00 (trinta e cinco mil escudos) por posto de trabalho criado 
para pessoa portadora de deficiência.

2. Para efeitos do presente artigo, o número de postos de trabalho criado ou 
eliminado em cada exercício é calculado de acordo com as regras seguintes:
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a) A diferença em cada mês entre o número de empregados listados na 
declaração apresentada ao Instituto Nacional de Previdência Social 
(INPS) no mês e a declaração apresentada no mês imediatamente 
anterior é multiplicada pelo peso atribuído ao mês e calculada depois 
a média anual dos resultados mensais assim obtidos;

b) O peso atribuído ao mês de Janeiro é igual a 12, reduzindo-se o peso 
de uma unidade por mês para cada um dos meses subsequentes, 
considerando-se haver criação de postos de trabalho se a média 
anual for positiva e eliminação se negativa.

3. A dedução à colecta dos montantes referidos no número 1 é feita de acordo 
com as regras seguintes:

a) O montante deduzido à colecta no exercício em que o benefício 
é concedido pode ser deduzido também à colecta de cada um dos 
três exercícios seguintes, desde que não haja eliminação de postos 
de trabalho no exercício em que o benefício foi concedido nem em 
qualquer dos exercícios seguintes;

b) Havendo eliminação de postos de trabalho, extingue-se o benefício 
fiscal a partir do exercício seguinte àquele em que ocorrer a eliminação;

c) Quando a colecta de um exercício seja insuficiente para a dedução 
total do montante, a parcela não aproveitada pode ser deduzida à 
colecta de um dos cinco exercícios subsequentes.

4. Para efeitos da alínea c) do número 1, a Administração Fiscal deve solicitar 
à entidade patronal o comprovativo de que o trabalhador é portador de 
deficiência.

Artigo 32.º
Formação, estágios e bolsas

1. São considerados em 150% os seguintes encargos, contabilizados como 
gasto do exercício pelos sujeitos passivos de IRPC com contabilidade 
organizada:

a) Encargos correspondentes à formação de trabalhadores;
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b) Encargos com a contratação de jovens com idade não superior 
a 35 anos para estágio, e de quaisquer pessoas para formação ou 
reconversão profissional em empresas, com duração mínima de seis 
meses e duração máxima de um ano;

c) Encargos realizados pela empresa e correspondentes à atribuição, 
pela mesma, de bolsas de estudo de mérito a jovens estudantes com 
idade não superior a 20 anos.

2. Para efeitos da alínea a) do número anterior, consideram-se encargos 
com formação os que respeitem à frequência de cursos profissionais ou 
superiores em estabelecimentos de ensino ou de formação profissional no 
país e certificados pelas entidades competentes, bem como os encargos 
com bolsas de estudo ou despesas de inscrição e propinas, comprovadas 
por certificados de frequência emitidos pelos estabelecimentos de ensino 
ou formação aos trabalhadores beneficiários.

3. Para efeitos da alínea c) do número 1, cabe à empresa definir os critérios 
de atribuição das bolsas de estudo de mérito, estando os mesmos sujeitos 
a homologação do departamento governamental competente, devendo a 
atribuição das bolsas ser feita mediante concurso público anunciado antes 
do início do ano escolar a que se refere.

Artigo 33.º
Mecenato de pessoas colectivas

1. Para efeitos da determinação do rendimento tributável em sede de IRPC, 
são considerados gastos do exercício, as liberalidades concedidas por 
pessoas colectivas às pessoas a que se refere o artigo 35.º deste Código.

2. Para efeitos do número anterior são considerados gastos do exercício, em 
130% do respectivo valor e até ao limite de 10/1000 do volume de negócios, 
as liberalidades concedidas por pessoas colectivas. 
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Artigo 34.º
Mecenato de pessoas singulares

1. Para efeitos do apuramento do rendimento colectável em sede de IRPS, 
são considerados gastos do exercício, em 130% do respectivo valor, as 
liberalidades concedidas por pessoas singulares enquadradas no regime 
de contabilidade organizada, às pessoas a que se refere o artigo 35.º deste 
Código.

2. As liberalidades concedidas por pessoas singulares não enquadradas no 
número anterior são dedutíveis à colecta do ano a que dizem respeito em 
valor correspondente a 30% do total das importâncias atribuídas, até ao 
limite de 15% da colecta.

Artigo 35.º
Beneficiários

Os beneficiários das liberalidades que consubstanciam o mecenato são:

a) As entidades que desenvolvam as obras e projectos previstos nos 
artigos 38.º a 42.º;

b) O Estado e as Autarquias Locais e qualquer dos seus serviços, 
estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados;

c) As associações de municípios;

d) As fundações de interesse social e as igrejas radicadas nos termos 
da lei n.º 64/VIII/2014, de 16 de Maio.

Artigo 36.º
Reconhecimento

1. As actividades e projectos a financiar são objecto de reconhecimento 
pelo departamento governamental responsável pela respectiva área, 
excepto quando o financiamento não ultrapasse os montantes a fixar em 
regulamento.
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2. Consideram-se tacitamente deferidos os pedidos de reconhecimento que 
não mereçam pronúncia expressa do órgão competente no prazo de trinta 
dias, a contar da data da sua entrada na Administração. 

Artigo 37.º
Condições relativas aos donativos

1. As liberalidades que consubstanciam o mecenato podem tomar a forma 
de donativo ou de patrocínio e ser feitas em dinheiro ou em espécie, 
constituindo o patrocínio uma transferência de recursos para a realização 
de projectos com finalidades promocionais ou publicitárias e sem proveito 
pecuniário ou patrimonial directo para o patrocinador.

2. As liberalidades em espécie podem tomar a forma de bens ou de serviços, e 
são objecto de avaliação, tomando como base o valor constante de factura 
ou o respectivo valor de mercado no exercício em que ocorra a doação.

3. No caso de doação, o valor dos bens doados a relevar como custo será o 
valor fiscal que os bens tiverem no exercício em que a mesma ocorrer.

Artigo 38.º
Mecenato social

Na área do mecenato social, consideram-se relevantes as liberalidades 
concedidas a instituições particulares de solidariedade social ou equiparadas 
e pessoas colectivas de utilidade pública que prossigam os seguintes fins: 

a) A reeducação e a desintoxicação de pessoas, designadamente jovens, 
vítimas do consumo do álcool e de outras drogas; 

b) A assistência a pessoas vulneráveis, nomeadamente órfãos e filhos 
de pessoas desempregadas, portadoras de deficiência ou de doença 
mental, a beneficência e a solidariedade social;

c) A criação de oportunidades de trabalho e a reinserção social de pessoas, 
famílias ou grupos em situações de exclusão social, designadamente 
no âmbito de programas de luta contra a pobreza; 
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d) O apoio à criação e à actividade de creches, de jardins de infância e 
de lares de terceira idade; 

e) O apoio à criação e à actividade das associações de deficientes e de 
portadores de doença mental; 

f) O apoio a entidades que se dediquem à protecção social no trabalho;

g) O apoio a associações de jovens investigadores. 

Artigo 39.º
Mecenato cultural

Na área do mecenato cultural, consideram-se relevantes as liberalidades 
concedidas às entidades e pessoas colectivas públicas ou privadas que prossigam 
os seguintes fins: 

a) Incentivo à formação artística e cultural, designadamente a concessão 
de bolsas de estudo, prémios a criadores, autores, artistas e suas obras, 
realização de cursos de carácter cultural ou artístico; 

b) Fomento à produção e divulgação cultural e artística no território 
nacional e no estrangeiro, nomeadamente a produção e edição de 
obras, realização de exposições, filmes, seminários, festivais de artes, 
espectáculos de artes cénicas, de música e de folclore; 

c) Preservação, promoção e difusão do património artístico, cultural 
e histórico, designadamente a construção, formação, organização, 
manutenção, ampliação e equipamento de museus, bibliotecas, 
arquivos e outras organizações culturais, bem como de suas colecções 
e acervos, a restauração de obras de arte e bens móveis e imóveis de 
reconhecido valor cultural e a protecção do folclore, do artesanato 
e das tradições populares nacionais; 

d) Estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais, nomeadamente 
os levantamentos, estudos e pesquisas na área da cultura e da arte 
e de seus vários segmentos, a atribuição de recursos a fundações 
culturais com fins específicos ou a museus, bibliotecas, arquivos ou 
a outras entidades de carácter cultural; 
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e) Apoio a outras actividades culturais e artísticas assim reconhecidas 
pelo departamento governamental responsável pela cultura, 
designadamente a realização de missões culturais no país e no exterior, 
a contratação de serviços para elaboração de projectos culturais e 
outras acções consideradas relevantes pelo referido departamento 
governamental.

Artigo 40.º
Mecenato desportivo

Na área do mecenato desportivo, consideram-se relevantes as liberalidades 
concedidas ao Comité Olímpico Nacional, a pessoas colectivas de utilidade 
pública desportiva, associações desportivas ou promotoras do desporto e 
associações dotadas do estatuto de utilidade pública, cujo objecto seja o fomento 
e a prática de actividades desportivas, para a prossecução dos seguintes fins: 

a) A formação desportiva, escolar e universitária; 

b) O desenvolvimento dos programas desportivos para o menor carente, 
a terceira idade e para o deficiente; 

c) O desenvolvimento de programas desportivos de escolas e demais 
instituições visando o intercâmbio desportivo entre os cabo-verdianos, 
incluindo os residentes no estrangeiro; 

d) O desenvolvimento de programas desportivos nas próprias empresas 
em benefício de seus empregados e respectivos familiares; 

e) A concessão de prémios a atletas nacionais em torneios e competições 
realizados em Cabo Verde; 

f) A doação de bens móveis ou imóveis a pessoa jurídica de natureza 
desportiva, reconhecida pelo departamento governamental responsável 
pelo Desporto; 

g) O patrocínio de torneios, campeonatos e competições desportivas 
amadoras; 

h) A construção de ginásios, estádios e locais para a prática desportiva; 
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i) A doação de material desportivo para entidade de natureza desportiva; 

j) A doação de passagens aéreas para que atletas cabo-verdianos possam 
competir no exterior, bem como passagens de transporte marítimo 
entre as ilhas que integram o território nacional; 

k) Outras actividades assim consideradas pelo departamento 
governamental responsável pelo Desporto. 

Artigo 41.º
Mecenato educacional, ambiental, juvenil, científico, tecnológico, 

no domínio da segurança e para a saúde

Na área do mecenato educacional, ambiental, juvenil, científico, tecnológico, no 
domínio da segurança e para a saúde, consideram-se relevantes as liberalidades 
concedidas às seguintes entidades: 

a) Estabelecimentos de ensino onde se ministrem formações ou 
cursos legalmente reconhecidos pelo departamento governamental 
responsável pela Educação e Ensino Superior, incluindo escolas 
privadas sem fins lucrativos; 

b) Museus, bibliotecas, arquivos, fundações e associações de ensino 
ou de educação;

c) Associações de defesa do ambiente, no que respeita à sua criação e 
às suas actividades; 

d) Organizações não governamentais (ONG), entidades ou associações 
de defesa e protecção do ambiente, que se dediquem nomeadamente 
à criação, restauro e manutenção de jardins públicos e botânicos, 
parques zoológicos e ecológicos, ao combate à desertificação e à 
retenção, tratamento e redistribuição de águas residuais e das chuvas 
e ao saneamento básico; 

e) Instituições que se dediquem à actividade científica e tecnológica e 
ao financiamento de bolsas de estudo definidas pelo Ministério da 
Educação e do Ensino Superior; 
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f) Escolas e órgãos de comunicação social que se dediquem à promoção 
da cultura científica e tecnológica; 

g) Instituições ou organizações de menores, bem como as de apoio à 
juventude; 

h) Associações juvenis, no que respeita à sua criação e às suas actividades; 

i)  Instituições responsáveis pela organização de feiras internacionais; 

j) nstituições responsáveis pela segurança pública e protecção civil; 

k) Hospitais, delegacias de saúde e outras estruturas públicas de saúde; 

l) Apoios a pessoas desprovidas de recursos que necessitem de 
intervenções cirúrgicas ou tratamento médico dispendiosos; 

m) Associações de promoção da saúde, no que respeita à sua criação e 
às suas actividades. 

Artigo 42.º
Mecenato para sociedade da informação

Na área do mecenato para a sociedade da informação, consideram-se relevantes 
as liberalidades concedidas em equipamentos informáticos, programas de 
computadores, formação e consultoria na área da informática, concedidos às 
entidades referidas no artigo 34.º, e bem assim aos órgãos de comunicação, 
públicos e privados, que se dediquem à recolha, tratamento e difusão da 
informação. 

Artigo 43.º
Registo e acompanhamento

O registo e acompanhamento de mecenas e beneficiários faz-se nos termos da 
Lei n.º 45/VI/2004, de 12 de julho, que aprova o regime jurídico do mecenato 
e respectiva regulamentação.
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CAPÍTULO VII
BENEFÍCIOS FISCAIS ADUANEIROS

Artigo 44.º
Agricultura, pecuária e pescas

1. Está isenta de direitos aduaneiros a importação das seguintes mercadorias, 
destinadas a explorações agro-pecuárias, mediante o parecer favorável do 
departamento administrativo responsável pela Agricultura, Silvicultura, 
Pecuária e Pescas:

a) Plantas, estacas para plantação, sementes, bolbos, tubérculos, 
fertilizantes químicos e orgânicos, pesticidas e outros produtos 
destinados à produção, protecção, desinfecção e conservação de 
produtos agrícolas, vitaminas e outros produtos destinados ao 
confeccionamento de rações;

b) Aparelhos, máquinas, alfaias agrícolas, equipamentos e materiais 
de irrigação, equipamentos para filtragem de água, aparelhos de 
medição e controlo, equipamentos de bombagem de água e seus 
respectivos acessórios e peças separadas;

c) Estruturas metálicas, em policloreto de polivinila (PVC) ou noutro 
material, destinadas à edificação de estufas e outras estruturas, 
vedações e redes de malhas em plástico ou metal;

d) Equipamento e materiais destinados à montagem de estruturas para 
produções hidropónicas;

e) Ovos férteis, pintos, sémenes, embriões, reprodutores de raça pura 
e outros, vitaminas e medicamentos;

f) Equipamento para abate de animais ou conservação de carnes, jaulas 
coníferas, cunicultura, comedouros, aquecedores, instrumentos e 
utensílios destinados ao apetrechamento de instalações pecuárias.

2. Está isenta de direitos aduaneiros a importação de embarcações de 
pesca, incluindo a desportiva, bem como dos materiais destinados ao 
fabrico ou construção de embarcações de todos os tipos e os materiais 
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destinados a reparo, conserto ou aprestos e peças sobressalentes das 
mesmas embarcações, com inclusão das amaras e todos os aparelhos e 
apetrechos necessários à faina da pesca e a boa conservação do pescado, 
onde se incluem as redes, fios de pesca, bóias, balizas para a pesca, 
armadilhas, motores, incluindo os fora de borda, guinchos, aladores, 
coletes de salvação,  vestuário e luvas apropriadas.

Artigo 45.º
Indústria

As empresas industriais, inscritas no Cadastro Industrial, beneficiam de 
isenção de direitos aduaneiros na importação dos seguintes bens:

a) Matérias-primas e subsidiárias, materiais e produtos acabados e 
semiacabados, destinados a incorporação em produtos fabricados 
no âmbito de projectos industriais averbados, durante a fase de 
instalação, ampliação ou remodelação, e os quatro primeiros anos 
contados da data da aprovação em vistoria;

b) Materiais que sejam incorporados ou utilizados na produção de bens 
ou serviços destinados à produção de energia eléctrica com origem 
em fontes renováveis;

c) Materiais para embalagem e acondicionamento de produtos fabricados 
pela empresa beneficiária.

d) Matérias-primas e subsidiárias, materiais e produtos acabados e 
semiacabados, para a incorporação nos produtos fabricados pela 
indústria farmacêutica nacional.

Artigo 46.º
Aeronáutica civil

1. Está isenta de direitos aduaneiros a importação dos seguintes bens, 
quando feita por companhias de transporte aéreo, concessionárias de 
serviços públicos, empresas concessionárias da exploração de aeroportos 
e aeródromos e empresas autorizadas a prestar assistência a aeronaves:
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a) Material de construção, incluindo estruturas metálicas e equipamento 
destinados à construção, apetrechamento, ampliação ou remodelação 
de aeroportos e aeródromos nacionais;

b) Aeronaves, seus motores, reactores, aparelhos, instrumentos, partes, 
peças separadas e acessórios, incluídos os de reserva;

c) Equipamento para formação e treino de pessoal;

d) Aparelhos e materiais de radiocomunicação e segurança de voo;

e) Equipamento de terra, respectivas partes, peças separadas e acessórios 
quando os acompanhem, designadamente unidades automotoras para 
carga e descarga de aeronaves, tapetes rolantes, extintores, tractores 
com dispositivos especiais para manobras, reboques para atendimento 
de aeronaves em placas de estacionamento, unidades geradoras para 
arranque de motores, unidades geradoras de turbinas auxiliares para 
vários sistemas de aeronaves, unidades conversoras de frequência para 
alimentação do sistema eléctrico de aeronaves, empilhadoras com 
dispositivos especiais para movimentação, embarque e desembarque 
de bagagem, plataformas, esteiras e escadas especiais, baterias 
de arranque e carros de baterias, carros de ar refrigerado para 
atendimento de aeronaves no solo, carros para serviço de incêndio 
e outros materiais para serviço de incêndio;

f) Aparelhos e materiais destinados a oficinas de manutenção e 
reparação de aeronaves, de aparelhos e materiais de rádiocomunicação 
e segurança de voo e de equipamentos de terra.

2. Os benefícios fiscais previstos no presente artigo não são cumulativos 
com os estabelecidos no artigo 15.º do presente código.

Artigo 47.º
Transporte marítimo

1. Está isenta de direitos aduaneiros a importação de embarcações de comércio 
e rebocadores, materiais destinados ao fabrico ou construção a reparo, 
conserto ou aprestos e peças sobressalentes das mesmas embarcações, 
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bem como os tractores rodoviários e atrelados utilizados exclusivamente 
nos navios de carga e descarga roll-on roll-off e que não se desloquem 
além do terminal de carga portuária ou deste se afastem mais que dois 
quilómetros.

2. A isenção relativa a tractores rodoviários e atrelados exige parecer 
favorável do Instituto Marítimo e Portuário quanto às necessidades de 
cada embarcação.

Artigo 48.º
Comunicação social

Está isenta de direitos aduaneiros a importação dos seguintes bens, quando 
feita por empresas de comunicação social legalmente estabelecidas e destinadas 
exclusivamente ao apetrechamento das suas instalações ou ao serviço de 
reportagem:

a) Discos, fitas e cassetes ou quaisquer outros suportes magnéticos, 
gravados ou não, incluindo os destinados a computadores;

b) Material de isolamento acústico e aparelhos centrais de ar condicionado 
para uso exclusivo em estúdio;

c) Chapas, tintas, reveladores, offset, material fotográfico e de filmagem, 
incluindo o de laboratório;

d) Papel para impressão de jornais;

e) Equipamentos de gravação e leitura digital, suportes de medias blue-
ray, CD, DVD, pen-drives e cartões de memória; 

f) Câmaras de vídeo e respectivos acessórios; 

g) Microfones;

h) Equipamentos sonoros e de sonorização, destinados ao estúdio de 
rádio e televisão; 

i) Mesas de mistura, destinadas ao estúdio de rádio e televisão. 
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Artigo 49.º
Missões diplomáticas e consulares 

e seus agentes e funcionários

1. Está isenta de direitos aduaneiros, taxas e outros encargos conexos, 
exceptuadas as despesas de armazenagem e serviços análogos, a importação 
de bens, inclusive viaturas, destinados ao uso oficial das missões diplomáticas 
e sua instalação ou destinados ao uso pessoal ou instalação dos respectivos 
agentes diplomáticos e dos membros das suas famílias que com eles vivam, 
desde que não sejam nacionais de Cabo Verde.

2. Beneficiam igualmente da isenção referida no número 1 deste artigo, no 
que respeita aos bens importados para a sua primeira instalação, até seis 
meses da data do ingresso no pais, os membros do pessoal administrativo 
e técnico, bem como os empregados das missões diplomáticas, assim como 
os membros de suas famílias que com eles vivam, desde que não sejam 
nacionais de Cabo Verde. 

3. As disposições previstas nos números 1 e 2 do presente artigo são igualmente 
aplicáveis, mutandi mutandis, aos postos consulares de carreira - não 
honorários, aos respectivos funcionários e familiares destes que com eles 
vivam, bem como aos empregados desses consulados, desde que não sejam 
nacionais de Cabo Verde. 

4. Está isenta de direitos aduaneiros, taxas e despesas conexas, exceptuadas 
as despesas de depósito, transporte e serviços análogos, a importação, 
destinada exclusivamente a uso oficial de posto consular honorário (não de 
carreira), de escudos, bandeiras, letreiros, sinetes e selos, livros, impressos 
oficiais, mobiliário de escritório, material e equipamento de escritório 
e artigos similares fornecidos pelo Estado que envia ao posto consular 
para a sua instalação, ou de outros bens de consumo destinados à Festa 
Nacional, feiras ou exposições.

5. A importação de veículos pelas missões diplomáticas, postos consulares 
de carreira e respectivos funcionários acreditados em Cabo Verde é 
feita em regime de reciprocidade ou de cortesia diplomática, dentro dos 
seguintes limites:
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a) Para as Missões diplomáticas, Postos Consulares de carreira (não 
honorários) e respectivos chefes – os automóveis necessários, sem 
limites, mas cuja aquisição deve enquadrar-se em razoáveis proporções 
com o tamanho da Missão ou Posto e da sua efectiva necessidade;

b) Para os agentes diplomáticos e para os funcionários consulares 
de carreira - de um a dois automóveis, consoante as necessidades 
pessoais e familiares, de três em três anos;

c) Para os funcionários administrativos ou técnicos das missões 
diplomáticas ou postos consulares de carreira que não tenham 
residência permanente em Cabo Verde, um automóvel aquando da 
sua instalação.

6. Em caso algum haverá isenção aduaneira, de taxas e de outros encargos 
conexos à importação de bens prevista no presente artigo para os nacionais 
cabo-verdianos ou de qualquer outra nacionalidade membros das missões 
diplomáticas ou consulares de carreira com residência permanente em 
Cabo Verde antes de assumirem funções junto da missão diplomática ou 
do posto consular.

7. As disposições do presente artigo são interpretadas e aplicadas pelo membro 
do Governo responsável pela área das Finanças, ouvido o membro do 
Governo responsável pela área das Relações Exteriores, à luz da Convenção 
de Viena sobre relações diplomáticas e da Convenção de Viena sobre 
relações consulares de que derivam.

Artigo 50.º
Funcionários diplomáticos e administrativos cabo-verdianos 

1. Está isenta de direitos aduaneiros a importação dos bens pessoais, incluindo 
um automóvel, feita pelo funcionário diplomático transferido dos serviços 
externos para os serviços centrais do Ministério das Relações Exteriores.

2. Está igualmente isenta de direitos aduaneiros, a importação dos bens 
pessoais, incluindo um automóvel, feita pelo funcionário técnico ou 
administrativo transferido dos serviços externos para os serviços centrais 
do Ministério das Relações Exteriores.
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3. Os veículos importados nas condições previstas nos números anteriores 
devem ser propriedade do funcionário à data do seu regresso e só podem 
ser conduzidos pelo próprio, seu cônjuge e filhos.

4. É proibida a alienação do veículo importado em conformidade com o 
presente artigo antes de três anos decorridos sobre a data da sua entrada 
no país, a não ser que se cumpram todas as formalidades legais previstas 
para a importação normal.

Artigo 51.º
Ajuda ao desenvolvimento

1. Está isenta de direitos aduaneiros a importação, feita no quadro da 
cooperação internacional ou por entidades ou organizações estrangeiras 
ou de cabo-verdianos residentes no país ou no exterior dos seguintes bens:

a) Bens oferecidos ou financiados ao Estado e outras entidades públicas, 
no âmbito de projecto de desenvolvimento nacional, regional ou 
municipal, ou para fazer face às necessidades da população;

b) Bens oferecidos ou financiados às instituições não governamentais 
reconhecidas pelo Estado, que visem exclusivamente fins humanitários, 
religiosos, culturais, educativos, desportivos e outros fins sociais, sem 
qualquer carácter comercial, designadamente no âmbito de projectos 
de desenvolvimento socioeconómicos e culturais promovidos pelas 
referidas organizações.

2. Excluem-se deste benefício os veículos com idade superior a dez anos.

Artigo 52.º
Mecenato, benefícios aduaneiros

1. Está isenta de direitos aduaneiros a importação dos seguintes bens:

a) Bens importados pelas pessoas que exerçam as actividades sem fins 
lucrativos referidas nos artigos 38.º a 42.º e destinados a uso exclusivo 
na sua actividade;
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b) Bens importados por mecenas para doação, sempre que o beneficiário 
esteja legalmente constituído ou, em caso negativo, registado no 
serviço central de controlo.

2. Os bens isentos do pagamento de direitos aduaneiros não podem ser 
transmitidos a terceiros, sob qualquer forma, antes de decorridos dez 
anos contados da data da concessão da isenção.

Artigo 53.º
Regresso definitivo de não residentes

1. Está isenta de direitos aduaneiros a importação de bens pessoais e de 
equipamento, incluindo um automóvel, feita aquando do regresso definitivo 
ao país por não residentes, considerando-se como tal para este efeito 
os indivíduos de nacionalidade ou origem cabo-verdiana que tenham 
residência habitual no estrangeiro por período superior a quatro anos em 
consequência de vínculo pessoal ou profissional.

2. A isenção prevista no número 1 aplica-se aos estudantes residentes 
no estrangeiro com excepção na importação de viaturas, bem como de 
mobiliários e equipamentos em estado novo.

3. Excluem-se deste benefício os funcionários diplomáticos e consulares, 
os funcionários públicos em situação de licença e os trabalhadores de 
empresas colocados no exterior.

4. Os veículos ligeiros de uso pessoal só podem ser conduzidos pelo 
beneficiário, pelo cônjuge e pelos filhos que coabitem com aquele ou 
que, tendo domicilio e residência permanente no estrangeiro, estejam de 
visita a Cabo Verde por período não superior a noventa dias.

5. A condução das viaturas pelos filhos referidos no número anterior carece de 
autorização escrita do Director Nacional de Receitas do Estado, concedida 
caso a caso e pelo prazo máximo de um ano, renovável, a pedido do 
beneficiário.

6. Em caso de incapacidade do beneficiário, comprovada por documento 
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médico, o veículo poderá ser conduzido por outrem mediante autorização 
a ser concedida nos termos do número anterior.

Artigo 54.º 
Cidadãos estrangeiros reformados e titulares de Green Card

4. Os cidadãos estrangeiros reformados que obtenham autorização de 
residência, concedida nos termos da lei, gozam dos seguintes benefícios: 

c) Isenção de direitos aduaneiros na importação de uma viatura ligeira 
para o uso próprio, apenas podendo esta, além do próprio, ser 
conduzida pelo cônjuge, filhos ou por um condutor contratado pelo 
beneficiário e legalmente autorizado pela Administração Aduaneira; 

d) Franquia aduaneira, nos termos do Decreto-Lei n.º 23/2014, de 2 de 
abril, quanto à importação dos objetos de uso pessoal e doméstico, 
incluindo o mobiliário para recheio da casa de habitação.

5. Os investidores estrangeiros titulares de Green Card gozam dos incentivos 
previstos no número anterior.

O prazo durante o qual é permitido o gozo do beneficio da alínea a) para os 
cidadãos estrangeiros reformados é de um ano, a contar da data da obtenção 
da autorização de residência permanente. 

Artigo 55.º
Deficientes motores

1. Está isenta de direitos aduaneiros a importação de cadeiras de rodas e 
veículos automóveis adaptados para deficientes motores, cuja deficiência 
seja comprovada por documento médico e mediante parecer técnico da 
Direcção-Geral de Transportes Rodoviários.

2. A isenção referida no número anterior só é concedida desde que à data 
do pedido do benefício o requerente prove não possuir outro automóvel, 
não podendo ser repetida antes de decorridos seis anos sobre a última 
concessão da isenção.
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Artigo 56.º
Sector da saúde

1. Encontram-se isentos de direitos aduaneiros a importação dos seguintes 
bens:

a) Equipamentos e máquinas, novos e modernos, seus acessórios e 
peças de manutenção, utensílios e softwares, quando efetuada pelas 
estruturas de Saúde, que venham contribuir para a melhoria da 
capacidade de resposta em termos de diagnóstico e terapêutica no país; 

b) Medicamentos de uso humano, vacinas e imunoterápicos;

c) Dispositivos médicos e os seus acessórios; e

d) Veículos de transporte médico especializado, designadamente 
ambulâncias. 

2. As isenções referidas no número anterior só são concedidas mediante 
parecer técnico favorável dos serviços competentes do departamento 
governamental responsável pela área da Saúde.

Artigo 57.º
Equipamentos musicais e materiais desportivos

1. Está isenta de direitos aduaneiros a importação de equipamentos musicais e 
seus acessórios, não fabricados no país, feita por conjuntos e agrupamentos 
musicais ou escolas de música.

2. Está isenta de direitos aduaneiros a importação de materiais desportivos 
destinados à prática do desporto no seio dos clubes e dos estabelecimentos 
de ensino, feita pelas seguintes entidades:

a) Clubes desportivos legalmente reconhecidos;

b) Associações e federações desportivas legalmente constituídas;

c) Estabelecimentos de ensino legalmente instituídos;

d) Comité Olímpico Cabo-verdiano;
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e) Municípios e departamentos estatais que tutelam os sectores da 
educação, da juventude e do desporto.

Artigo 58.º
Forças armadas, corporações policiais, de bombeiros e gentes 

prisionais

Estão isentos de direitos aduaneiros, os materiais de defesa e policiamento, 
instrução e aquartelamento, importados pelas Forças Armadas, Polícia Nacional, 
Polícia Judiciária e Corporações de Bombeiros e Guardas Prisionais, destinados 
ao uso exclusivo das respectivas corporações, nomeadamente os armamentos 
e fardamentos, as viaturas e motociclos, os equipamentos de transmissão, as 
munições ou os equipamentos destinados à técnica canina.

Artigo 59.º
Partidos políticos e candidaturas independentes

Está isenta de direitos aduaneiros a importação, feita por candidatos 
presidenciais, partidos, coligações ou listas propostas por grupos de cidadãos, 
de materiais e equipamentos destinados, exclusivamente, para campanhas 
eleitorais, dentro dos seis meses anteriores à data das eleições a que respeitem, 
desde que o seu valor não ultrapasse 50% do limite de despesas eleitorais 
legalmente fixado.

CAPÍTULO VIII
BENEFÍCIOS FISCAIS RELATIVOS AOS PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO E INSOLVÊNCIA

Artigo 60.º
Constituição dos benefícios fiscais

1. No âmbito dos processos de recuperação e da insolvência, previstos no 
Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas, são concedidos 
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benefícios fiscais aos actos judiciais e extrajudiciais previstos nos artigos 
subsequentes. 

2. A concessão dos benefícios fiscais regulados no presente capítulo é de 
natureza automática.

Artigo 61.º
Benefícios relativos a impostos sobre o rendimento 

das pessoas singulares e colectivas

1. As mais-valias realizadas por efeito da dação em cumprimento de bens do 
devedor e da cessão de bens aos credores, ao abrigo de acordo extrajudicial 
de recuperação ou plano de recuperação homologados judicialmente, 
estão isentas de IRPS e IRPC até à concorrência dos créditos extintos, 
não concorrendo para a determinação da matéria colectável do devedor.

2. Não concorrem, igualmente, para a formação da matéria colectável do 
devedor as variações patrimoniais positivas resultantes das alterações das 
suas dívidas previstas em acordo extrajudicial de recuperação ou plano 
de recuperação homologados judicialmente.

3. O valor dos créditos que for objecto de redução, ao abrigo de acordo 
extrajudicial de recuperação ou plano de recuperação homologados 
judicialmente, é considerado como custo ou perda do respectivo exercício, 
para efeitos de apuramento do lucro tributável ou do rendimento dos 
sujeitos passivos do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 
e das pessoas colectivas.

4. Estão isentos de IRPS os ganhos resultantes da alienação onerosa de partes 
sociais, incluindo a sua remição e amortização com redução de capital, 
ou de outros valores mobiliários.  

Artigo 62.º
Benefício relativo ao imposto do selo

1. Estão isentos de imposto do selo, quando a ele se encontrem sujeitos, os 
seguintes actos praticados no âmbito da liquidação da massa insolvente:
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a) As modificações dos prazos de vencimento ou das taxas de juro dos 
créditos;

b) Os aumentos de capital, as conversões de créditos em capital e as 
alienações de capital;

c) A constituição de nova sociedade ou sociedades;

d) A dação em cumprimento de bens do devedor e a cessão de bens 
aos credores;

e) A realização de operações de financiamento, o trespasse ou a cessão 
da exploração de estabelecimentos da empresa, a constituição de 
sociedades e a transferência de estabelecimentos comerciais, a venda, 
permuta ou cessão de elementos do activo da empresa, bem como 
a locação de bens;

f) A emissão de letras ou livranças.

2. Os actos praticados no âmbito da liquidação da massa insolvente, previstos 
no artigo anterior, apenas dão lugar a isenção do imposto de selo se 
resultarem de acordo extrajudicial de recuperação, plano de recuperação 
homologado judicialmente ou plano de insolvência homologado.

Artigo 63.º
Benefício relativo ao imposto único sobre o património

1. Estão isentas de imposto único sobre o património as seguintes transmissões 
de bens imóveis, integradas em qualquer acordo extrajudicial de recuperação 
ou plano de recuperação homologados judicialmente:

a) As que se destinem à constituição de nova sociedade ou sociedades 
e à realização do seu capital;

b) As que se destinem à realização do aumento do capital da sociedade 
devedora;

c) As que decorram da dação em cumprimento de bens do devedor e 
da cessão de bens aos credores.

2. Estão isentos de imposto sobre o património os actos de alienação de 
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partes sociais ou quotas, previstos em acordo extrajudicial de recuperação 
ou plano de recuperação homologados judicialmente.

3. Estão igualmente isentos de imposto sobre o património os actos de 
venda, permuta ou cessão de empresa ou de estabelecimentos, destes 
integrados em acordo extrajudicial de recuperação ou plano de recuperação 
homologados judicialmente, ou de plano de insolvência homologado, e os 
praticados no âmbito da liquidação da massa insolvente.

CAPITULO IX
BENEFICIOS FISCAIS À CAPITALIZAÇÃO DAS EMPRESAS

Artigo 64.º
Remuneração convencional do capital social

1. Na determinação do lucro tributável das sociedades comerciais ou civis sob 
forma comercial, cooperativas, empresas públicas e demais pessoas coletivas 
de direito público ou privado com sede ou direção efetiva em território 
cabo-verdiano, pode ser deduzida uma importância correspondente à 
remuneração convencional do capital social, calculada mediante a aplicação, 
limitada a cada exercício, da taxa de 10 % ao montante das entradas 
realizadas até 100.000.000, (cem milhões de escudos) por entregas em 
dinheiro ou através da conversão de suprimentos ou de empréstimos de 
sócios, no âmbito da constituição de sociedade ou do aumento do capital 
social, desde que:

c) O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos;

d) A sociedade beneficiária não reduza o seu capital social com restituição 
aos sócios, quer no período de tributação em que sejam realizadas 
as entradas relevantes para efeitos da remuneração convencional 
do capital social, quer nos cinco períodos de tributação seguintes. 

2. A dedução a que se refere o número anterior:

d) Aplica-se exclusivamente às entradas realizadas em dinheiro, no 
âmbito da constituição de sociedades ou do aumento do capital social 
da sociedade beneficiária, e às entradas em espécie realizadas no 
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âmbito de aumento do capital social, incluindo na parte referente a 
prémio de emissão, que correspondam à conversão de suprimentos 
ou de empréstimos de sócios que tenham sido efetivamente prestados 
à sociedade beneficiária em dinheiro; 

e) É efetuada no apuramento do lucro tributável relativo ao período 
de tributação em que sejam realizadas as entradas mencionadas na 
alínea anterior e nos cinco períodos de tributação seguintes; 

f) Apenas considera as entradas em espécie correspondentes à conversão 
de suprimentos ou de empréstimos de sócios, bem como as entradas 
realizadas por entregas em dinheiro, a partir de 1 de janeiro de 2018 
ou a partir do primeiro dia do período de tributação que se inicie 
após essa data quando este não coincida com o ano civil. 

3. O incumprimento do disposto na alínea b) do número 1 implica a 
consideração, como rendimento do período de tributação em que 
ocorra a redução do capital com restituição aos sócios, do somatório das 
importâncias deduzidas a título de remuneração convencional do capital 
social, majorado em 15 %. 

4. Para efeitos de aplicação do regime previsto no artigo 68.º do Código do 
IRPC o montante que resulte da dedução prevista no número 1 do presente 
artigo é considerado como gasto de endividamento.

5. O regime previsto no presente artigo não se aplica quando, no mesmo 
período de tributação ou num dos cinco períodos de tributação anteriores, 
o mesmo seja ou haja sido aplicado a sociedades que detenham direta ou 
indiretamente uma participação no capital social da empresa beneficiária, 
ou sejam participadas, direta ou indiretamente, pela mesma sociedade, 
na parte referente ao montante das entradas realizadas no capital social 
daquelas sociedades que haja beneficiado do presente regime.

6. O número anterior não se aplica se entre as sociedades aí referidas não 
existirem relações especiais na aceção constante do artigo 66.º do CIRPC.
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CAPITULO X
REGIME SANCIONATÓRIO E DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 65.º
Regime sancionatório

1. O regime sancionatório aplicável às infracções em matéria de benefícios 
fiscais é o previsto no diploma próprio.

2. Sem prejuízo de outras sanções estabelecidas por lei, as contra ordenações 
ao disposto no presente Código ficam sujeitas a sanções impeditivas, 
suspensivas ou extintivas dos benefícios fiscais, de acordo com a gravidade 
da infracção.

3. A inobservância dos pressupostos previstos no artigo 6.º do presente 
Código constitui infracção sujeita a sanção impeditiva.

4. Constituem infracções sujeitas a sanções suspensivas:

a) A falta de entrega nos cofres do Estado dos impostos devidos, desde 
que ocorra uma única vez;

b) A prática de infracções de natureza fiscal, para fiscal, aduaneira e 
outras, desde que, face à legislação aplicável, não sejam consideradas 
grave.

5. No caso de aplicação de uma sanção suspensiva, a mesma mantém-se 
até à completa reposição da situação a que tiver dado causa, incluindo 
o pagamento, no prazo de sessenta dias, contando a partir da data da 
notificação pelos serviços competentes, das receitas não arrecadadas.

6. A reincidência na prática das infracções referidas no número anterior fica 
sujeita a sanções extintivas.

Artigo 66.º
Normas transitórias

1. São mantidos nos termos em que foram concedidos os benefícios fiscais 
concedidos antes da entrada em vigor do presente Código, ou cujo 
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reconhecimento tenha sido solicitado antes dessa data, com base na 
legislação ou nos estatutos profissionais até então em vigor.

2. Os titulares do direito a benefícios fiscais em sede do Imposto sobre o 
Rendimento devem apresentar na repartição de Finanças da sua área fiscal 
o documento comprovativo da concessão desse benefício. 

3. Os projectos de investimentos que, à data da entrada em vigor do presente 
diploma, já tenham sido apresentados às autoridades competentes para 
a aprovação ou licenciamento, continuam a reger-se pela legislação ao 
abrigo da qual a referida formalidade foi cumprida.

Artigo 67.º
Normas revogatórias

Com efeitos a partir da data de entrada em vigor do presente Código são 
revogados todos os diplomas que o contrariem, nomeadamente: 

a) Os artigos 56.º a 69.º do Decreto-legislativo n.º 13/2010, de 8 de 
Novembro, que define os objectivos da política industrial do país; 

b) O artigo 7.º da Lei n.º 55/VI/2005, 10 de janeiro, que estabelece o 
regime do estatuto de utilidade turística; 

c) Os artigos 42.º a 48.º do Decreto-legislativo n.º 1/2011, de 31 de 
Janeiro, que cria o Centro Internacional de Negócios; 

d) Os artigos 17.º a 23.º do Decreto-legislativo nº 2/2011, de 21 de 
Fevereiro, que regula a concessão de incentivos de natureza fiscal e 
financeira, condicionados e temporários, a projectos de investimento 
com vista à internacionalização das empresas cabo-verdianas;

e) Os artigos 13.º a 16.º da Lei n.º 43/III/88, de 27 de Dezembro, que 
estabelece o regime das instituições financeiras internacionais;

f) Os artigos 2.º a 18.º da Lei nº 45/VI/2004, de 12 de Julho, que estabelece 
o regime jurídico do mecenato.

g) Os artigos 13.º e 14.º do Decreto-lei nº 1/2011, de 3 de Janeiro, que 
estabelece as disposições relativas à promoção, ao incentivo e ao 
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acesso, licenciamento e exploração inerentes ao exercício da actividade 
de produção independente e de auto-produção de energia eléctrica.

Artigo 68.º
Entrada em vigor

O presente Código entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2013.

Aprovada em 10 de Dezembro de 2012.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Basílio Mosso Ramos.

Promulgada em 15 de Janeiro de 2013.

Publique-se

O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca.

Assinada em 16 de Janeiro de 2013

O Presidente da Assembleia Nacional,
Basílio Mosso Ramos.
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Republicação da Lei N.º 78/VIII/2014, de 31 de Dezembro, que 
aprova o Código do Imposto sobre o Rendimento das pessoas 

singulares (IRPS), com a Redacção dada pela Lei N.º 5/IX/2016, de 
31 de Dezembro e Pelo Orçamento do Estado de 2018

Lei n.º 78/VIII/2014
de 31 de dezembro

Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1º
Aprovação

É aprovado o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
(IRPS), anexo ao presente diploma e que dele faz parte integrante.

Artigo 2º
Regime transitório

1. O IUR relativo ao ano de 2014 e aos anos anteriores devido por sujeitos 
passivos abrangidos pelo método declarativo é pago nos termos gerais do 
Regulamento do IUR e legislação complementar. 

2. O IUR relativo ao ano de 2014 devido por sujeitos passivos abrangidos pelo 
método da estimativa é pago em doze prestações mensais consecutivas 
no ano de 2015.

3. À liquidação e pagamento do IUR relativo ao ano de 2014 devido por 
sujeitos passivos abrangidos pelo método da verificação são aplicáveis as 
regras previstas nos artigos 6º a 12º da Lei que aprova o Código do IRPC. 
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Artigo 3º
Regime de transparência fiscal

Não obstante o regime de transparência fiscal estabelecido no artigo 9º do 
Código do IRPC, os lucros das sociedades aí referidas, e nas condições aí 
mencionadas, obtidos anteriormente à entrada em vigor do mesmo Código, 
que venham a ser colocados à disposição dos respectivos sócios posteriormente 
a esta, são tributados, para efeitos do Código do IRPS, como rendimentos da 
Categoria D.

Artigo 4º
Declaração de inscrição no registo

Os sujeitos passivos de IRPS que à data da entrada em vigor do respectivo 
Código já constem dos registos da DNRE ficam dispensados da entrega de 
declaração de início de actividade.

Artigo 5º
Revogação

1. A partir da entrada em vigor do Código do IRPS, consideram-se revogados:

a) A Lei n.º 127/IV/95, de 26 de junho, que cria o Imposto Único sobre 
o Rendimento – IUR;

b) O Decreto-Lei n.º 1/96, de 15 de janeiro, que aprova o Regulamento 
do Imposto Único sobre o Rendimento;

c) Todas as alterações introduzidas à Lei nº 127/IV/95, de 26 de junho 
e ao Decreto-lei nº 1/96, de 15 de janeiro.

2. O disposto no número anterior não obsta que a legislação respeitante ao 
IUR seja aplicada a rendimentos obtidos antes da entrada em vigor do 
Código do IRPS. 



272 Coletânea de Legislação - Leis

Artigo 6º 
Remissão

Todas as remissões feitas ao Regulamento do Imposto Único sobre o Rendimento 
que tenham correspondência no presente código consideram-se efectuadas para 
as suas disposições, salvo quando do contexto resulte interpretação diferente.

Artigo 7º
Alterações ao Código

1. Todas as alterações permanentes ao regime do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares serão feitas por aditamento, alteração ou supressão 
no respectivo Código.

2. As alterações ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares feitas em leis de aprovação do Orçamento de Estado vigoram 
apenas no período económico a que respeitam.

Artigo 8º
Entrada em vigor

O Código do IRPS entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2015.

Aprovada em 26 de novembro de 2014.
O Presidente da Assembleia Nacional,
Basílio Mosso Ramos.
Promulgada em 29 de dezembro de 2014.
Publique-se.
O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca.

Assinada em 30 de dezembro de 2014.
O Presidente da Assembleia Nacional,
Basílio Mosso Ramos.
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CÓDIGO DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 
DAS PESSOAS SINGULARES

CAPÍTULO I
INCIDÊNCIA

Secção I
Incidência real

Artigo 1º
Âmbito e categorias

1. O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRPS) incide 
sobre o valor dos rendimentos das pessoas singulares determinado nos 
termos deste código.

2. Os rendimentos a que se refere o número anterior provêm das categorias 
seguintes:

Categoria A: rendimentos do trabalho dependente e pensões;

Categoria B: rendimentos empresariais e profissionais;

Categoria C: rendimentos prediais;

Categoria D: rendimentos de capitais;

Categoria E: ganhos patrimoniais.

3. Os rendimentos, em dinheiro ou em espécie, provenientes de actos lícitos ou 
ilícitos, ficam sujeitos a tributação, seja qual for o local onde se obtenham, 
ou a moeda e a forma pelas quais sejam auferidos.
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Subsecção I
Categoria A

Artigo 2º
Rendimentos do trabalho dependente 

1. Consideram-se rendimentos do trabalho dependente, compreendidos na 
categoria A deste imposto, todas as contraprestações ou utilidades, pagas ou 
postas à disposição do seu titular, qualquer que seja a sua denominação ou 
natureza, que derivem directa ou indirectamente de trabalho dependente, 
tal como definido no artigo 3º, nomeadamente:

a) Ordenados, salários, vencimentos, indemnizações por despedimento, 
horas extraordinárias, comissões ou bónus, gratificações, percentagens, 
prémios de produtividade, participações ou prémios, senhas de 
presença, emolumentos e participações em coimas, subsídios de 
férias e de Natal, ou outros subsídios;

b) Honorários dos membros dos órgãos estatutários das pessoas 
colectivas e entidades equiparadas e outras remunerações em virtude 
do exercício dessas funções;

c) Pagamentos atribuídos pelo empregador devido à perda do contrato de 
trabalho, quaisquer alterações a esse contrato ou ao termo do mesmo;

d) Pagamentos efectuados no termo do contrato de trabalho, relativos 
a montantes a que o trabalhador tenha direito e ainda não pagos, 
independentemente da sua designação;

e) Reembolso ou quitação pelo empregador de qualquer despesa do 
trabalhador, incluindo despesas domésticas ou despesas de saúde;

f) Importâncias despendidas pela entidade patronal com seguros de 
doença não obrigatórios e acidentes pessoais não laborais, seguros 
e operações do ramo «Vida», contribuições para fundos de pensões 
e regimes complementares de segurança social;

g) Ajudas de custo, despesas de representação, subsídios de refeição, 
importâncias auferidas pela utilização de automóvel próprio ao 
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serviço da entidade patronal, abonos para falhas e abonos de família, 
na parte em que excedam os limites fixados para a função pública;

h) Importâncias decorrentes da remição ou qualquer outra forma de 
antecipação de disponibilidade dos rendimentos previstos na alínea 
b) do artigo 4.º;

i) Quaisquer outras remunerações acessórias em dinheiro, fixas ou 
variáveis, com ou sem natureza contratual, auferidas em função da 
prestação de trabalho dependente ou em conexão com este.

2. As remunerações acessórias em espécie são tributadas na esfera da 
entidade patronal, através da aplicação de taxa de tributação autónoma, 
em conformidade com o Código do IRPC.

3. Consideram-se remunerações assessórias todos os direitos, benefícios 
ou regalias não incluídos na remuneração principal que sejam auferidas 
devido a prestação de trabalhos ou em conexão com esta e constituam 
para o respectivo beneficiário uma vantagem económica.

Artigo 3.º
Conceito de trabalho dependente e de entidade patronal

1. Para efeitos deste imposto, considera-se trabalho dependente:

a) Trabalho por conta de outrem prestado ao abrigo de contrato individual 
de trabalho, ou outro a ele legalmente equiparado, incluindo o trabalho 
prestado pelos membros dos órgãos estatutários das pessoas colectivas 
e entidades equiparadas, com excepção dos que neles participem 
como contabilistas ou auditores certificados; 

b) Trabalho prestado ao abrigo de contrato de aquisição de serviços ou 
outro de idêntica natureza, desde que seja prestado sob a autoridade 
e a direcção da pessoa do adquirente dos serviços ou em nome e por 
conta desta;

c) Exercício de função, serviço ou cargo públicos;

d) Quaisquer outras situações que sejam consequência da relação laboral, 
tais como situações de pré-reforma, pré-aposentação ou reserva, 
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e outras idênticas, com ou sem prestação de trabalho mesmo que 
devidas por fundos de pensões ou outras entidades, que se substituam 
à entidade originariamente devedora. 

2. Considera-se entidade patronal toda aquela que pague ou coloque à 
disposição remunerações que constituam rendimentos do trabalho 
dependente nos termos deste código, sendo a ela equiparada qualquer 
outra entidade que com ela esteja em relação de domínio ou de grupo, 
independentemente da respectiva localização geográfica.

Artigo 4º
Pensões

Consideram-se rendimentos de pensões, compreendidos na Categoria A 
deste imposto:

a) As prestações devidas a título de pensões de aposentação ou de 
reforma, velhice, invalidez ou sobrevivência, e outras de idêntica 
natureza, tais como as rendas temporárias ou vitalícias; 

b) As prestações a cargo de companhias de seguros, fundos de pensões, 
ou quaisquer outras entidades, devidas no âmbito de regimes 
complementares de segurança social na parte correspondente às 
contribuições da entidade patronal; 

c) As pensões e subvenções não compreendidas nas alíneas anteriores, 
independentemente da pessoa que tenha originado o direito à sua 
percepção.

Artigo 5º
Facto gerador 

Os rendimentos da categoria A ficam sujeitos a tributação quando pagos ou 
colocados à disposição dos respectivos titulares.
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Artigo 6º
Rendimentos isentos

1. Estão isentos os seguintes rendimentos: 

a) As prestações efectuadas pelas entidades patronais para regimes 
obrigatórios de segurança social, que visem assegurar exclusivamente 
benefícios em caso de reforma, invalidez ou sobrevivência;

b) Os benefícios imputáveis à utilização e fruição de realizações de 
utilidade social e de lazer mantidas pela entidade patronal;

c) Os rendimentos auferidos pelo pessoal das missões diplomáticas e 
consulares bem como o pessoal das organizações internacionais, e 
outras entidades equiparadas a diplomatas, quanto às remunerações 
auferidas nessa qualidade e segundo os demais termos previstos nos 
tratados internacionais que vinculam o Estado cabo-verdiano;

d) As pensões de alimentos.

e) Múnus espirituais recebidos por eclesiásticos, até ao limite de 
960.000$00 (novecentos e sessenta mil escudos). 

2. Estão isentas as pensões referidas na alínea a) do número 1 do artigo 4.º 
até ao montante anual de 960.000$00 (novecentos e sessenta mil escudos), 
operando a isenção através da dispensa de retenção na fonte. 

3. Estão isentos os subsídios de renda de casa e de exclusividade atribuídos 
nos termos de lei parlamentar, operando a isenção através da dispensa 
de retenção na fonte.

4. Estão ainda isentas as indeminizações a qualquer título percepcionadas em 
decorrência de cessação convencional ou judicial de contrato subjacente 
às situações previstas nas alíneas a), b) e c) do número 1 do artigo 3º, que 
dêem a origem a rendimentos de trabalho dependente, na porção que 
seja igual ao valor da remuneração calculado nos termos do número 6 
correspondente a um mês e meio multiplicado pelo número de anos ou 
fracção de antiguidade ou de exercício de funções na entidade devedora 
de rendimentos. 

5. A isenção prevista no número anterior não se aplica quando sejam 
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estabelecidas com a entidade patronal relações comerciais ou de prestações 
de serviços por sociedade ou outra entidade em que pelo menos 50% 
(cinquenta porcento) do seu capital seja detido, isoladamente ou em 
conjunto com algum dos elementos do respectivo agregado familiar, 
pelo beneficiário ou por pluralidade de beneficiários das importâncias 
recebidas, excepto se as referidas relações comerciais ou de prestação de 
serviços representarem menos de 50% (cinquenta porcento) das vendas 
ou prestações de serviços efectuadas no exercício.

6. O cálculo da importância isenta a que se refere o número 4, determina-se 
de acordo com a seguinte fórmula:

L=1,5 x n x Rm 

Sendo:

L= Limite estabelecido

n= Número de anos de trabalho ou fracção ao serviço da entidade

Rm = Remunerações médias mensais incluindo as diuturnidades

Subsecção II
Categoria B

Artigo 7º
Rendimentos empresariais e profissionais

1. Consideram-se rendimentos empresariais e profissionais, compreendidos 
na Categoria B deste imposto, todas as contraprestações ou utilidades, 
pagas ou postas à disposição do seu titular, qualquer que seja a sua 
denominação ou natureza, que procedam directa ou indirectamente de 
actividades empresariais ou profissionais, nomeadamente de:

a) Actividades comerciais ou industriais, incluindo a prestação de 
serviços;

b) Actividades agrícolas, piscatórias, silvícolas ou pecuárias;

c) Exploração da propriedade intelectual ou industrial, incluindo 
direitos de autor e direitos conexos, ou da prestação de informações 
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respeitantes a experiência adquirida no sector industrial, comercial 
ou científico, auferidos pelo seu titular originário.

d) Múnus espirituais recebidos por eclesiásticos, até ao limite de 
960.000$00 (novecentos e sessenta mil escudos). 

2. Consideram-se ainda rendimentos desta categoria:

a) Os rendimentos prediais imputáveis a actividades empresariais e 
profissionais;

b) Os rendimentos de capitais imputáveis a actividades empresariais 
e profissionais;

c) As mais-valias apuradas no âmbito das actividades empresariais e 
profissionais, definidas nos termos do artigo 55º do Código do IRPC, 
incluindo as resultantes da transferência para o património particular 
dos empresários de quaisquer bens afectos ao activo da empresa;

d) As importâncias conexas com a actividade auferidas a título de 
indemnização, incluindo as atribuídas pela redução, suspensão, 
cessação ou mudança do local da actividade;

e) As importâncias relativas à cessão temporária de exploração de 
estabelecimento;

f) Os subsídios ou subvenções no âmbito do exercício de actividades 
abrangidas no número 1;

g) Os provenientes da prática de actos isolados referentes a actividades 
abrangidas no número 1.

3. Para efeitos do disposto na alínea a) do número 2, entende-se que os 
rendimentos prediais são imputáveis a actividades empresariais e 
profissionais quando concorram as seguintes circunstâncias:

a) Que no desenvolvimento destas actividades se conte, ao menos, com 
um local exclusivamente destinado a levar a cabo a gestão da mesma; e

b) Que para o desenvolvimento das mesmas se tenha, ao menos, uma 
pessoa empregada com contrato individual de trabalho ou equivalente.

4. Para efeitos do disposto na alínea g) do número 2, consideram-se actos 



280 Coletânea de Legislação - Leis

isolados aqueles que não sejam praticados mais do que duas vezes ao 
longo do mesmo período de tributação. 

Artigo 8º
Actividades comerciais e industriais

1. Consideram-se actividades comerciais e industriais todas as actividades 
económicas relativas à produção, exploração ou transacção de bens, 
designadamente as seguintes:

a) Fabrico de bens e indústrias extractivas;

b) Compra e venda de mercadorias;

c) Actividades agrícolas, piscatórias, silvícolas e pecuárias integradas 
noutras de natureza comercial ou industrial.

2. Consideram-se ainda actividades comerciais e industriais todas as 
actividades de prestação de serviços, designadamente as seguintes:

a) Transportes;

b) Construção civil e actividades urbanísticas;

c) Actividades hoteleiras, turísticas, de restauração e similares;

d) Actividades de carácter técnico, científico, artístico, desportivo ou 
cultural.

3. Para efeitos do disposto na alínea c) do número 1, consideram-se integradas 
em actividades de natureza comercial ou industrial, as actividades 
agrícolas, piscatórias, silvícolas ou pecuárias cuja produção se destine 
a ser transformada ou utilizada em processo industrial em mais de 50% 
(cinquenta porcento) do seu valor.

Artigo 9º
Actividades agrícolas, piscatórias, silvícolas ou pecuárias

1. Consideram-se actividades agrícolas, piscatórias, silvícolas ou pecuárias, 
designadamente, as seguintes:
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a) A exploração da terra e das florestas, a pesca e a criação de gado;

b) A exploração de pastos naturais, água e outros produtos espontâneos, 
explorados directamente ou por terceiros;

c) Explorações de marinhas de sal, algas e outras;

d) As actividades comerciais ou industriais meramente acessórias 
daquelas, considerando-se como tal as que não preencham os 
requisitos do número 3 do artigo anterior.

2. Ficam isentos de imposto em 50% (cinquenta porcento) os rendimentos 
das actividades agrícolas, piscatórias, silvícolas ou pecuárias auferidos por 
sujeitos passivos que as exerçam de forma exclusiva e que se encontrem 
enquadrados no regime de contabilidade organizada. 

Artigo 10º
Facto gerador

Os rendimentos da categoria B ficam sujeitos a tributação quando pagos ou 
colocados à disposição dos respectivos titulares, sem prejuízo da aplicação do 
disposto no artigo 23º do Código do IRPC aos sujeitos passivos enquadrados 
no regime de contabilidade organizada.

Subsecção III
Categoria C

Artigo 11º
Rendimentos prediais

1. Consideram-se rendimentos prediais, compreendidos na Categoria C deste 
imposto, os provenientes da cedência do uso de bens imóveis rústicos, 
urbanos ou mistos ou de direitos reais que recaiam sobre os mesmos, tais 
como as rendas dos prédios rústicos, urbanos ou mistos pagas ou colocadas 
à disposição dos respectivos titulares, bem como os provenientes da cessão 
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de exploração de estabelecimentos comerciais ou industriais, incluindo a 
dos bens móveis naqueles existentes.

2. São havidas como rendas, independentemente do momento e do modo 
de pagamento:

a) As importâncias relativas à cedência do uso do prédio ou de parte 
dele e aos serviços relacionados com aquela cedência;

b) As importâncias relativas ao aluguer de máquinas e mobiliário 
instalado no imóvel locado;

c) A diferença, auferida pelo sublocador, entre a renda recebida do 
subarrendatário e a paga ao senhorio;

d) As importâncias relativas à cedência do uso, total ou parcial, de bens 
imóveis, para publicidade ou outros fins especiais;

e) As importâncias relativas à cedência do uso de partes comuns de 
prédios em regime de propriedade horizontal;

f) As importâncias relativas à constituição, a título oneroso, de direitos 
reais de gozo temporários, ainda que vitalícios, sobre prédios.

3. Para efeitos do presente Código, considera-se prédio rústico uma parte 
delimitada do solo e as construções nele existentes que não tenham 
autonomia económica, prédio urbano qualquer edifício incorporado 
no solo e os terrenos que lhe sirvam de logradouro e prédio misto o que 
comporte parte rústica e parte urbana.

4. Para efeitos do número anterior, considera-se construção todo o bem 
móvel assente no mesmo local por período superior a doze meses.

Artigo 12º
Facto gerador

Os rendimentos da categoria C ficam sujeitos a tributação quando pagos ou 
colocados à disposição dos respectivos titulares.
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Artigo 13º
Isenção

Ficam isentos os rendimentos prediais que cumulativamente:

a) Se refiram a imóveis que integrem estabelecimentos hoteleiros 
classificados para o funcionamento turístico;

b) Sejam provenientes da exploração turística efectuada pelo 
estabelecimento hoteleiro classificado para o funcionamento turístico 
onde o imóvel se situa;

c) Sejam suportados por contrato escrito de exploração turística assinado 
entre o proprietário do imóvel e o operador do estabelecimento 
hoteleiro.

Subsecção IV
Categoria D

Artigo 14º
Rendimentos de capitais

1. Consideram-se rendimentos de capital, compreendidos na Categoria 
D deste imposto, os frutos e demais vantagens económicas, qualquer 
que seja a sua natureza ou denominação, seja pecuniária ou em espécie, 
procedentes, directa ou indirectamente, de elementos patrimoniais, 
bens, direitos ou situações jurídicas, de natureza mobiliária, bem como 
da respectiva modificação, transmissão ou cessação, com excepção dos 
ganhos patrimoniais e outros rendimentos tributados noutras categorias.

2. Os frutos e vantagens económicas a que se refere o número anterior 
compreendem, designadamente:

a) Os juros e outras formas de remuneração decorrentes de contratos 
de mútuo, abertura de crédito, e outros que proporcionem, a título 
oneroso, a disponibilidade temporária de dinheiro ou outras coisas 
fungíveis;
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b) Os juros e outras formas de remuneração de depósitos em instituições 
financeiras; 

c) Os juros e outras formas de remuneração de suprimentos, abonos 
ou adiantamentos de capital feitos pelos sócios à sociedade;

d) Os juros e outras formas de remuneração devidos pelo facto de os 
sócios não levantarem os lucros ou remunerações colocados à sua 
disposição;

e) Os juros ou quaisquer acréscimos de crédito pecuniário resultantes 
da dilação do respectivo vencimento ou de mora no seu pagamento, 
sejam legais, sejam contratuais, com excepção dos juros devidos ao 
Estado ou a outros entes públicos por atraso na liquidação ou mora 
no pagamento de quaisquer contribuições, impostos ou taxas;

f) Os juros, os prémios de amortização ou de reembolso e as outras 
formas de remuneração de títulos da dívida pública, obrigações, títulos 
de participação, certificados de consignação, obrigações de caixa ou 
outros títulos análogos, emitidos por entidades públicas ou privadas, 
e demais instrumentos de aplicação financeira, designadamente 
letras, livranças e outros títulos de crédito negociáveis, enquanto 
forem utilizados nessas condições;

g) O saldo dos juros apurado em contrato de conta corrente;

h) O valor atribuído aos associados em resultado da partilha que, nos 
termos do Código do IRPC, seja considerado rendimento de aplicação 
de capitais, bem como o valor atribuído aos associados na amortização 
de partes sociais sem redução de capital;

i) Os rendimentos das unidades de participação em fundos de 
investimento;

j) Os rendimentos obtidos pela participação em fundos próprios de 
qualquer tipo de entidades, tais como os dividendos e quaisquer 
participações nos lucros das sociedades, incluindo os adiantamentos 
por conta de lucros e os apurados na liquidação, ou qualquer outra 
utilidade recebida em virtude da sua condição de sócio, accionista 
ou associado;
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k) Os rendimentos provenientes de contratos que tenham por objecto a 
cessão ou utilização temporária de direitos de propriedade intelectual 
ou industrial ou prestação de informações respeitantes a uma 
experiência adquirida no sector industrial, comercial, informático ou 
científico, quando não auferidos pelo seu autor ou titular originário;

l) A diferença positiva entre os prémios pagos ou importâncias investidas 
e os montantes pagos a título de resgate, adiantamento ou vencimento 
de seguros e operações do ramo ‘Vida’;

m) A diferença positiva entre as contribuições pagas e os montantes 
pagos a título de resgate, remição ou outra forma de antecipação 
de disponibilidade por fundos de pensões ou no âmbito de outros 
regimes complementares de segurança social;

n) Qualquer outro rendimento derivado da simples aplicação de capitais.

3. Para efeitos da alínea f) do número 2, compreendem-se nos rendimentos 
de capitais o quantitativo dos juros contáveis desde a data do último 
vencimento ou emissão, primeira colocação ou endosso, se ainda não 
tiver ocorrido qualquer vencimento, até à data de transmissão, bem como 
a diferença entre o valor de reembolso, amortização ou vencimento e o 
preço de emissão, no caso de títulos cuja remuneração seja constituída, 
total ou parcialmente, por essa diferença.

Artigo 15º
Facto gerador

1. Os rendimentos de capitais ficam sujeitos a tributação desde o momento 
em que se vencem, que se presume o vencimento, que são colocados à 
disposição do seu titular, que são liquidados, ou desde a data do apuramento 
do respectivo quantitativo, conforme os casos, ou, se puderem ocorrer 
em vários momentos, o facto gerador é o que ocorrer em primeiro lugar. 

2. Tratando-se de mútuos, de depósitos e de aberturas de crédito, considera-
se que os juros, incluindo os parcialmente presumidos, se vencem na data 
estipulada, ou, na sua ausência, na data do reembolso do capital, salvo 
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quanto aos juros totalmente presumidos, cujo vencimento se considera ter 
lugar em 31 de dezembro de cada ano ou na data do reembolso, se anterior. 

Artigo 16º
Presunções relativas a rendimentos da categoria D

1. Presume-se que as letras e livranças resultam de contratos de mútuo 
quando não provenham de transacções comerciais, entendendo-se que 
assim sucede quando o credor originário não for comerciante.

2. Presume-se que os mútuos e as aberturas de crédito referidos na alínea 
a) do número 2 do artigo 14º são remunerados, entendendo-se que o juro 
começa a vencer-se nos mútuos a partir da data do contrato e nas aberturas 
de crédito desde a data da sua utilização.

3. Presumem-se mutuados os capitais entregues em depósito não incluídos 
na alínea b) do número 2 do artigo 14º e cuja restituição seja garantida 
por qualquer forma.

4. Os lançamentos em quaisquer contas correntes dos sócios, inscritos na 
contabilidade das sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, 
quando não resultem de mútuos, da prestação de trabalho ou do exercício 
de cargos sociais, presumem-se feitos a título de lucros ou adiantamento 
dos lucros.

5. As presunções estabelecidas no presente artigo podem ser elididas com 
base em decisão judicial, acto administrativo, declaração do Banco de Cabo 
Verde ou reconhecimento pela Direcção Nacional das Receitas do Estado. 

Subsecção V
Categoria E

Artigo 17º
Ganhos patrimoniais

1. São ganhos patrimoniais, compreendidos na Categoria E deste imposto, 
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as seguintes variações positivas no património do sujeito passivo, que não 
integrem outras categorias: 

a) Ganhos resultantes da alienação onerosa de direitos reais sobre bens 
imóveis ou afectação de quaisquer bens do património particular a 
actividade empresarial e profissional exercida em nome individual 
pelo seu proprietário;

b) Ganhos resultantes da cessão onerosa de posições contratuais ou 
outros direitos inerentes a contratos relativos a bens imóveis;

c) Ganhos resultantes da alienação onerosa de partes sociais, incluindo 
a sua remição e amortização com redução de capital, ou de outros 
valores mobiliários;

d) Ganhos resultantes da alienação onerosa da propriedade intelectual ou 
industrial ou de experiência adquirida no sector comercial, industrial 
ou científico, quando o transmitente não seja o seu titular originário;

e) Acréscimos patrimoniais não justificados.

2. Consideram-se ainda ganhos patrimoniais, a obtenção de ganhos de jogo, 
lotaria, apostas mútuas, prémios atribuídos em sorteios ou concursos.

Ficam isentos os ganhos patrimoniais previstos na alínea c) do número 1 
realizados por não residentes.  

Artigo 18º
Facto gerador

Os ganhos patrimoniais consideram-se obtidos no momento da prática dos 
actos que lhes dão origem nos termos do artigo 17º, sem prejuízo do disposto 
nas alíneas seguintes:

a) Nos casos de promessa de compra e venda ou de troca, presume-se 
que o ganho é obtido logo que verificada a transmissão ou posse dos 
bens ou direitos objecto do contrato;

b) Nos casos de afectação de qualquer bem do património, particular a 
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actividade empresarial e profissional exercida pelo seu proprietário, o 
eventual incremento patrimonial só se considera obtido no momento 
da ulterior alienação onerosa dos bens em causa ou da ocorrência de 
outro facto que determine o apuramento de resultados em condições 
análogas.

SECÇÃO II
Incidência pessoal

Artigo 19º
Sujeito passivo

1. Ficam sujeitas a IRPS as pessoas singulares que residam em território 
nacional e as que, nele não residindo, aqui obtenham rendimentos. 

2. O imposto incide:

a) Sobre o rendimento de cada sujeito passivo individualmente 
considerado, sempre que opere por retenção na fonte com carácter 
liberatório;

b) Sobre o rendimento do agregado familiar, sempre que opere por 
englobamento, considerando-se sujeitos passivos aqueles a quem 
incumba a direcção do agregado.

3.  agregado familiar é constituído pelos sujeitos passivos e seus dependentes, 
considerando-se como dependentes:

a) Os filhos, adoptados, enteados, menores não emancipados, bem 
como os menores sob tutela;

b) Os filhos, adoptados e enteados, maiores, bem como aqueles que até 
à maioridade estiverem sujeitos a tutela de qualquer dos sujeitos a 
quem incube a direcção do agregado familiar, que não tendo mais 
de 24 anos nem auferindo rendimento mensal superior à retribuição 
mínima mensal garantida tenham frequentado no ano a que o imposto 
respeita o 11º ou 12º anos, no estabelecimento de ensino médio ou 
superior;
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c) Os filhos, adoptados, enteados e os sujeitos a tutela, maiores inaptos 
para o trabalho e para angariar meios de subsistência.

4. As pessoas referidas nos números anteriores não podem, simultaneamente, 
fazer parte de mais do que um agregado familiar, nem, integrando um 
agregado familiar, ser consideradas sujeitos passivos autónomos, devendo 
identificar-se os dependentes por meio de número fiscal próprio.

5. A situação pessoal e familiar dos sujeitos passivos relevante para efeitos 
de tributação é aquela que se verifique no último dia do ano a que o 
imposto respeite.

6. As pessoas que vivam em união de facto e preencham os pressupostos 
constantes da lei respectiva, podem optar pelo regime de tributação dos 
sujeitos passivos casados e não separados judicialmente de pessoas e 
bens, desde que façam prova do reconhecimento da sua condição pelas 
entidades competentes.

Artigo 20º
Extensão da obrigação do imposto

1. 
2. Os sujeitos passivos residentes em território nacional ficam sujeitos 

a IRPS relativamente à totalidade dos seus rendimentos, incluindo os 
obtidos fora desse território.

3. Os sujeitos passivos não residentes em território nacional, ficam sujeitos 
a IRPS apenas relativamente aos rendimentos obtidos neste território.

Artigo 21º
Residência

São residentes em território nacional os sujeitos passivos em relação aos quais, 
no ano a que respeitem os rendimentos, ocorra alguma das seguintes situações:

a) Hajam nele permanecido mais de cento e oitenta e três dias, seguidos 
ou interpolados em qualquer período de doze meses;
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b) Aí disponham em 31 de Dezembro desse ano de habitação que seja 
a sua residência habitual;

c) Desempenhem no estrangeiro funções ou comissões de carácter 
público, ao serviço da República de Cabo Verde;

d) Em 31 de Dezembro, sejam tripulantes de navios ou aeronaves, 
desde que estejam ao serviço de entidades com residência, sede ou 
direcção efectiva no território nacional e tenham sido residentes 
neste território nos últimos cinco anos.

Artigo 22.º
Residentes não habituais

1. Consideram-se residentes não habituais em território cabo-verdiano os 
sujeitos passivos que, tornando-se fiscalmente residentes nos termos do 
artigo 22.º, não tenham sido residentes em território cabo-verdiano em 
qualquer dos cinco anos anteriores.

2. O sujeito passivo que seja considerado residente não habitual adquire o 
direito a ser tributado como tal pelo período de dez anos consecutivos 
a partir do ano, inclusive, da sua inscrição como residente em território 
cabo-verdiano.

3. O sujeito passivo deve solicitar a inscrição como residente não habitual 
no ato da inscrição como residente em território cabo-verdiano ou, 
posteriormente, até 31 de março, inclusive, do ano seguinte àquele em 
que se torne residente nesse território.

4. O gozo do direito a ser tributado como residente não habitual em cada 
ano do período referido no número 2 depende de o sujeito passivo ser, 
em qualquer momento desse ano, considerado residente em território 
cabo-verdiano.

5. O sujeito passivo que não tenha gozado do direito referido no número 
anterior em um ou mais anos do período referido no número 2 pode retomar 
o gozo do mesmo em qualquer dos anos remanescentes daquele período, 
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a partir do ano, inclusive, em que volte a ser considerado residente em 
território cabo-verdiano.”

Artigo 23.º
Rendimentos obtidos em território nacional

1. Consideram-se obtidos em território nacional os rendimentos que sejam 
assim considerados para efeitos do Código do IRPC, e bem assim os que, 
não se encontrando nessas condições, a seguir se indicam:

a) Os rendimentos do trabalho dependente decorrentes de actividades 
nele exercidas, ou quando tais rendimentos sejam devidos por 
entidades que nele tenham residência, sede, direcção efectiva ou 
estabelecimento estável a que deva imputar-se o pagamento;

b) As remunerações dos membros dos órgãos estatutários das pessoas 
colectivas e outras entidades, devidas por entidades que nele tenham 
residência, sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável a que 
deva imputar-se o pagamento;

c) As pensões devidas por entidade que nele tenha sede, residência, 
direcção efectiva ou estabelecimento estável a que deva imputar-se;

d) Os rendimentos do trabalho prestado a bordo de navios e aeronaves, 
desde que os seus beneficiários estejam ao serviço de entidade com 
residência, sede ou direcção efectiva nesse território.

2. É aplicável ao IRPS o disposto no artigo 8.º do Código do IRPC, com as 
devidas adaptações. 

Artigo 24º
Contitularidade de rendimentos

Os rendimentos que pertençam em comum a várias pessoas são imputados a 
estas na proporção das respectivas quotas, que se presumem iguais quando 
indeterminadas.
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Artigo 25º
Imputação especial

1. Constitui rendimento dos sócios ou membros das entidades referidas no 
artigo 9º do Código do IRPC, que sejam pessoas singulares, o resultante 
da imputação efectuada nos termos e condições deles constantes.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, as respectivas importâncias 
integrar-se-ão como rendimento líquido na categoria B.

CAPÍTULO II
APURAMENTO DO RENDIMENTO COLECTÁVEL

SECÇÃO I

Regras gerais

Artigo 26º
Valores fixados em moeda diversa do escudo

1. A equivalência em escudos de rendimentos ou encargos expressos em 
moeda sem curso legal em Cabo Verde é determinada pela respectiva 
cotação oficial, aplicando-se o câmbio de compra à data em que sejam 
pagos ou colocados à disposição ou, na impossibilidade de o comprovar, 
o câmbio de compra a 31 de Dezembro do ano a que respeitem.

2. Quando a determinação do rendimento colectável se faça com base na 
contabilidade, seguem-se as regras legais a esta aplicáveis.

Artigo 27º
Rendimentos em espécie

A equivalência em escudos dos rendimentos em espécie faz-se de acordo com 
as seguintes regras, de aplicação sucessiva:
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a) Pelo preço fixado administrativamente;

b) Pela cotação oficial de compra;

c) Pelo valor de mercado, em condições de concorrência.

Secção II
Regras de determinação dos rendimentos 

do trabalho dependente e pensões

Artigo 28º
Regras de determinação

1. O rendimento da categoria A é tributado mediante aplicação das taxas 
liberatórias previstas no artigo 46º, estando sujeito a englobamento 
meramente facultativo.

2. Em caso de englobamento, o rendimento bruto da categoria A fica sujeito 
às seguintes deduções específicas, por cada titular que o tenha auferido, 
até à respectiva concorrência:

a) Quotizações obrigatórias pagas pelo trabalhador dependente às 
Instituições de Previdência Social;

b) Quotizações sindicais pagas por trabalhadores dependentes;

c) Indemnizações pagas pelo trabalhador dependente à sua entidade 
patronal por rescisão unilateral do contrato individual de trabalho 
sem aviso prévio, em resultado de sentença judicial ou de acordo 
judicialmente homologado, ou, nos restantes casos, a indemnização 
de valor não superior à remuneração de base correspondente ao 
montante aplicável no momento do aviso prévio.
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Secção III
Rendimentos empresariais e profissionais

Subsecção I
Regras gerais

Artigo 29º
Regras de determinação dos rendimentos empresariais e 

profissionais

1. O rendimento da categoria B é tributado de acordo com um dos seguintes 
regimes:

a) Regime simplificado para micro e pequenas empresas;

b) Regime de contabilidade organizada.

2. O rendimento resultante de actos isolados da categoria B, tal como definido 
no artigo 7º, é tributado pelo seu valor bruto, sem qualquer dedução.

Subsecção II
Regime simplificado para micro e pequenas empresas

Artigo 30º
Âmbito de aplicação

1. O regime simplificado para micro e pequenas empresas é definido pela 
lei que aprova o regime jurídico especial das micro e pequenas empresas 
e aplica-se aos sujeitos passivos que nele se enquadrem e que por ele 
optem nos termos dessa lei.

2. A transição entre o regime simplificado para micro e pequenas empresas 
e o regime de contabilidade organizada faz-se nos termos e condições 
previstos no Código do IRPC.

3. Ficam excluídos do regime simplificado para micro e pequenas empresas 
os sócios ou membros das entidades abrangidas pelo disposto no artigo 9º 
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do Código do IRPC e os que desenvolvam as suas actividades em território 
nacional através de estabelecimento estável.

Artigo 31º
Modo de aplicação

1. Os sujeitos passivos abrangidos pelo regime simplificado para micro e 
pequenas empresas são tributados através da realização dos pagamentos 
previstos no artigo 74º, cuja soma perfaz a colecta do Tributo Especial 
Unificado previsto na legislação especial.

2. Os rendimentos abrangidos pelo regime simplificado estão excluídos de 
englobamento.

Subsecção III
Regime de contabilidade organizada

Artigo 32º
Âmbito de aplicação

1. O regime de contabilidade organizada aplica-se aos sujeitos passivos 
que não preencham os pressupostos do regime simplificado para micro 
e pequenas empresas ou que por ele não optem nos termos da legislação 
especial. 

2. A determinação do rendimento colectável da categoria B dos sujeitos 
passivos não abrangidos pelo regime simplificado é feita com base na 
respectiva contabilidade e segue o regime estabelecido no Código do 
IRPC, com as adaptações resultantes deste Código.

3. Os rendimentos abrangidos pelo regime de contabilidade organizada 
estão sujeitos a englobamento obrigatório, havendo lugar a declaração 
anual nos termos gerais.
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Artigo 33º
Delimitação do património empresarial

Na determinação do rendimento apenas são considerados rendimentos e 
gastos os relativos a bens e direitos que façam parte do activo da empresa 
individual do sujeito passivo ou que estejam afectos às actividades empresariais 
e profissionais por ele desenvolvidas.

Artigo 34º
Encargos não dedutíveis

1. Para além das limitações previstas no Código do IRPC, não são dedutíveis 
para efeitos de determinação do rendimento da Categoria B, mesmo 
quando contabilizados como gastos ou perdas do exercício as despesas 
de deslocações, viagens e estadas do sujeito passivo ou membro do seu 
agregado familiar, que com ele trabalham, na parte que exceder, no seu 
conjunto, 10% do total dos proveitos contabilizados, respeitantes à categoria 
B, sujeitos e não isentos deste imposto.

2. Quando o sujeito passivo afecte à sua actividade empresarial e profissional 
parte do imóvel destinado à sua habitação, os encargos com ele 
conexos, designadamente amortizações, juros, rendas, energia, água ou 
telecomunicações, são dedutíveis apenas em 50% (cinquenta porcento) 
do respectivo valor.

3. Quando o sujeito passivo exerça a sua actividade em conjunto com outros 
profissionais, os encargos dedutíveis são rateados em função da respectiva 
utilização dos serviços ou meios de trabalho ou, na falta de elementos que 
o permitam, na proporção dos rendimentos brutos.

4. Não são dedutíveis as remunerações dos titulares de rendimentos desta 
categoria, assim como outras prestações a título de ajudas de custo, 
utilização de viatura própria ao serviço da actividade, subsídios de refeição 
e outras de natureza acessória.
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Artigo 35º
Dedução de prejuízos fiscais em caso de sucessão

Nos casos de sucessão por morte, a dedução de prejuízos fiscais prevista no 
artigo 59º do Código do IRPC só aproveita ao sujeito passivo que suceder 
àquele que suportou o prejuízo.

Artigo 36º
Realização do capital social com entrada do património 

empresarial

1. Não há lugar ao apuramento de resultado tributável em virtude da realização 
de capital social através da transmissão da totalidade do património afecto 
ao exercício de uma actividade empresarial e profissional por pessoa 
singular, desde que, cumulativamente, sejam observadas as seguintes 
condições:

a) A entidade para a qual é transmitido o património seja uma sociedade 
e tenha a sua sede e direcção efectiva em território nacional;

b) A pessoa singular transmitente fique a deter pelo menos 50% 
(cinquenta porcento) do capital da sociedade e a actividade exercida 
por esta seja substancialmente idêntica à que era exercida a título 
individual;

c) Os elementos activos e passivos objecto da transmissão sejam tidos 
em conta para efeitos desta com os valores por que estavam registados 
na contabilidade ou nos livros de escrita da pessoa singular.

2. As partes de capital recebidas em contrapartida da transmissão devem ser 
valorizadas, para efeito de tributação dos ganhos ou perdas relativos à sua 
ulterior transmissão, pelo valor líquido correspondente aos elementos do 
activo e do passivo transferidos, valorizados nos termos do Código do IRPC.

3. Os ganhos resultantes da transmissão onerosa, qualquer que seja o seu 
título, e das partes de capital recebidas em contrapartida da transmissão 
referida no número 1 são considerados, antes de decorridos 5 anos a contar 
da data desta, como rendimentos empresariais e profissionais. 
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Secção IV
Rendimentos prediais 

Artigo 37º
Regras de determinação dos rendimentos prediais

1. O rendimento da categoria C é tributado pelo seu valor bruto, sem 
qualquer dedução mediante aplicação da taxa liberatória, quando pago 
ou colocado à disposição por entidades que disponham ou devam dispor de 
contabilidade organizada, ou por sujeito passivo enquadrado no REMPE, na 
categoria de pequena empresa, estando sujeito a englobamento meramente 
facultativo, excepto quando a entidade pagadora for um particular em que 
o englobamento é obrigatório.

2. Em caso de englobamento, o rendimento bruto da categoria C fica sujeito 
à dedução até 30% (trinta porcento) do valor do rendimento, com as 
despesas de manutenção e conservação suportadas pelo sujeito passivo e 
documentalmente comprovadas.

3. Na sublocação, a diferença entre a renda recebida pelo sublocador e a 
renda paga por este não beneficia de qualquer dedução.

Secção V
Rendimentos de capitais

Artigo 38º
Regras de determinação dos rendimentos de capitais

O rendimento da categoria D é tributado pelo seu valor bruto, sem qualquer 
dedução, mediante taxa liberatória e sem opção de englobamento.

Artigo 39º
Presunções relativas à Categoria D

1. Presume-se que os mútuos e aberturas de crédito referidos no número 2 
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do artigo 16º são remunerados à taxa de juro legal, se outra mais elevada 
não constar do título constitutivo ou não houver sido declarada.

2. À presunção estabelecida no número anterior é aplicável o disposto no 
número 5 do artigo 16º.

3. Tratando-se das situações tributáveis nos termos do número 3 do artigo 
14º, o rendimento sujeito a imposto é o quantitativo que corresponder, 
em função da respectiva remuneração, ao período decorrido desde a data 
do último vencimento ou da emissão, primeira colocação ou endosso, se 
ainda não tiver ocorrido qualquer vencimento, até à data da transmissão 
dos correspondentes títulos.

Artigo 40º
Eliminação da dupla tributação económica

Estão isentos, nos termos do artigo 58º do CIRPC, os rendimentos obtidos pela 
participação em capitais próprios de qualquer tipo de entidades, tais como os 
dividendos e quaisquer participações nos lucros das sociedades, incluindo os 
adiantamentos por conta de lucros e os apurados na liquidação, bem como 
qualquer outra utilidade recebida por um sujeito em virtude da sua condição 
de sócio, accionista ou associado.

Secção VI
Ganhos patrimoniais

Artigo 41º
Regras de determinação dos ganhos patrimoniais

O rendimento da categoria E é tributado pelo seu valor bruto, sem qualquer 
dedução, mediante taxa liberatória e sem opção de englobamento, salvo o 
disposto no artigo 43º.
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Artigo 42º
Valor de alienação dos elementos patrimoniais

1. Os ganhos patrimoniais previstos nas alíneas a) a d) do nº1 do artigo 17º, 
são tributáveis em função do valor de alienação dos bens ou direitos em 
causa, considerando-se como tal: 

a) No caso de troca, o valor atribuído no contrato aos bens ou direitos 
recebidos, ou o valor de mercado, quando aquele não exista ou este 
for superior, acrescidos ou diminuídos, um ou outro, da importância 
em dinheiro a receber ou a pagar;

b) No caso de expropriação, o valor da indemnização;

c) No caso de afectação de quaisquer bens do património particular 
do titular de rendimentos da categoria B à actividade empresarial e 
profissional, o valor de mercado à data da afectação;

d) Nos demais casos, o valor da respectiva contraprestação.

2. Tratando-se de direitos reais sobre bens imóveis, devem prevalecer, quando 
superiores, os valores por que os bens houverem sido considerados para 
efeitos de liquidação de IUP ou, não havendo lugar a esta liquidação, os 
que devessem ser, caso fosse devida.

3. No caso de troca por bens futuros, os valores referidos na alínea a) do 
número 1 reportam-se à data da celebração do contrato.

Artigo 43.º
Manifestações de fortuna

1. Em conformidade com as alíneas a) e b) do artigo 95º do Código Geral 
Tributário, e para efeitos do artigo 17º, nº 1, alínea e), do presente Código, 
considera-se rendimento tributável em sede da categoria E, o rendimento 
padrão apurado nos termos da tabela seguinte:
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Manifestação de fortuna Rendimento padrão

Imóveis com valor de aquisição igual ou 
superior a 15.000.000$00

25% do valor de aquisição no ano de registo

Automóveis ligeiros de passageiros com valor 
de aquisição igual ou superior a 5.000.000$00

50% do valor de aquisição no ano de matrícula

Suprimentos e empréstimos feitos no ano de 
valor igual ou superior a 2500.000$00

30% do valor anual 

2. Na aplicação da tabela prevista no número anterior tomam-se em 
consideração:

a) Os bens adquiridos no ano em causa ou nos três anos anteriores pelo 
sujeito passivo ou qualquer elemento do respectivo agregado familiar;

b) Os bens de que frua no ano em causa o sujeito passivo ou qualquer 
elemento do respectivo agregado familiar, adquiridos, nesse ano ou 
nos três anos anteriores, por sociedade na qual detenham, directa ou 
indirectamente, participação maioritária, ou por entidade residente 
ou não residente sujeita a regime fiscal privilegiado ou cujo regime 
não permita identificar o titular respectivo;

c) Os suprimentos e empréstimos efetuados pelo sócio à sociedade, no 
ano em causa ou por qualquer elemento do seu agregado familiar. 

3. Verificadas as situações previstas no número 1 deste artigo, cabe ao sujeito 
passivo a comprovação de que correspondem à realidade os rendimentos 
declarados e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna.

4. O rendimento determinado nos termos do presente artigo está sujeito à 
taxa de imposto, prevista no artigo 46º.
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CAPÍTULO III
ENGLOBAMENTO E CÁLCULO DO IMPOSTO

Artigo 44º
Englobamento

1. Estão sujeitos a englobamento meramente facultativo os rendimentos 
das categorias A e C.

2. Estão sujeitos a englobamento obrigatório:

a) Os rendimentos da categoria B auferidos por sujeitos passivos 
enquadrados no regime de contabilidade organizada;

b) Os rendimentos da categoria C:

i)  Quando a entidade pagadora for um particular; ou

ii) Quando o titular de rendimento aufere em simultâneo rendas 
de pessoas singulares e de pessoas colectivas.

3. Estão excluídos de englobamento:

a) Os rendimentos da categoria B auferidos por sujeitos passivos 
enquadrados no regime simplificado para micro e pequenas empresas;

b) Os rendimentos da categoria D;

c) Os rendimentos da categoria E.

4. Estão ainda sujeitos a englobamento obrigatório:

a) Os rendimentos auferidos por sujeitos passivos residentes que tenham 
origem fora do território nacional; 

b) Os rendimentos auferidos por sujeitos passivos não residentes com 
origem em território nacional aos quais não possam aplicar-se taxas 
de retenção na fonte.

5. Sempre que haja lugar a englobamento facultativo de rendimentos o 
englobamento estende-se a todos os rendimentos daquela natureza.
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Artigo 45º
Cálculo do imposto

1. Em caso de englobamento, o imposto é calculado nos seguintes termos:

a) Ao rendimento bruto de cada categoria são feitas as deduções 
específicas previstas no Capítulo II, apurando-se assim o rendimento 
colectável;

b) Ao rendimento colectável é deduzido o mínimo de existência e 
aplicada a taxa de imposto correspondente, prevista no artigo 46.º, 
apurando-se assim a colecta;  

c) À colecta são feitas as deduções previstas no artigo 53º, apurando-se 
assim o imposto devido.

2. Da soma dos rendimentos colectáveis é subtraído o mínimo de existência, 
dividindo-se o resultado por dois, quando se trata de casados dois titulares. 

CAPÍTULO IV

TAXAS

Artigo 46º
Taxa de imposto e mínimo de existência

1. A taxa de imposto aplicável aos rendimentos objecto de englobamento e 
de tributação das manifestações de fortuna previstas no artigo 43º é de: 

a) 16,5% para rendimentos até 960.000$00 (novecentos e sessenta mil 
escudos) anuais;

b) 23,1% para rendimentos superiores a 960.000$00 (novecentos e sessenta 
mil escudos) e até 1.800.000$00 (um milhão e oitocentos mil escudos) 
anuais;

c) 27,5% para rendimentos superiores a 1.800.000$00 (um milhão e 
oitocentos mil escudos) anuais;
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d) 10% para os rendimentos das categorias A e B auferidos em atividades 
de elevado valor acrescentado, com carácter científico, artístico ou 
técnico, a definir em portaria do membro do Governo responsável 
pela área das finanças por residentes não habituais em território 
cabo-verdiano.  

2. Por cada sujeito passivo que engloba o rendimento é fixado 220.000$00 
(duzentos e vinte mil escudos), a título de mínimo de existência.

3. A aplicação da taxa prevista no número 1 não prejudica a adequação 
do imposto à condição pessoal e familiar dos sujeitos passivos, através 
das deduções previstas no artigo 53º, bem como da aplicação de taxas 
progressivas de retenção na fonte, de acordo com o princípio da capacidade 
contributiva.

Artigo 47º
Taxas de retenção da categoria A

1. Os rendimentos da categoria A estão sujeitos a taxas de retenção na fonte, 
com carácter progressivo e liberatório, nos termos do artigo 71º, sem 
prejuízo da opção de englobamento.

2. Os rendimentos da categoria A auferidos por residentes não habituais 
em território cabo-verdiano estão sujeitos a taxa de retenção na fonte 
prevista na alinea d) do número 1 do artigo 45.º, não podendo o montante 
da retenção na fonte exceder o quantitativo que se obteria no caso da 
aplicação da fórmula.

3. Exercida a opção de englobamento pelo sujeito passivo, as retenções a que 
se referem o número anterior transformam-se em retenções por conta do 
imposto devido a final.

Artigo 48º
Taxa de retenção da categoria B

1. Os rendimentos da categoria B estão sujeitos a taxa de retenção na fonte 
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de 15%, feita por conta do imposto devido a final, nos termos e condições 
do artigo 72.º.

2. As regras de retenção na fonte para os sujeitos passivos enquadrados no 
regime simplificado para micro e pequenas empresas constam do diploma 
próprio.   

3. Os rendimentos da categoria B previstos no número 2 do artigo 29º estão 
sujeitos a taxa prevista no número 1 com caracter liberatório, sem opção 
de englobamento. 

4. Os rendimentos da categoria B auferidos em atividades de elevado valor 
acrescentado, com carácter científico, artístico ou técnico, a definir em 
portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, por 
residentes não habituais estão sujeitos a taxa de 5%, feita por conta do 
imposto devido a final, nos termos e condições do artigo 71.º.  

Artigo 49º
Taxa de retenção da categoria C

1. Os rendimentos da categoria C estão sujeitos a taxa de retenção na fonte 
de 10%, (dez porcentos) com caracter liberatório, nos termos do artigo 
72.º, sem prejuízo da opção de englobamento.

2. Exercida a opção de englobamento pelos sujeitos passivos, as retenções a 
que se refere o número anterior transformam-se em retenções por conta 
do imposto devido a final.

Artigo 50º
Taxa de retenção da categoria D

Os rendimentos da categoria D estão sujeitos a taxa de retenção na fonte de 20% 
(vinte porcentos), excepto os das alíneas f), e j) do artigo 14º cuja taxa é de 10% 
(dez porcentos), todos com carácter liberatório, sem opção de englobamento, 
nos termos e condições do artigo 73º.



306 Coletânea de Legislação - Leis

Artigo 51º
Taxa de retenção da categoria E

Os rendimentos da categoria E estão sujeitos às seguintes taxas de retenção 
na fonte, com carácter liberatório, sem opção de englobamento, nos termos 
e condições do artigo 73º:

a) 1% (um porcento) no caso dos rendimentos a que se referem as alíneas 
a) a d) do nº 1, do artigo 17º;

b) 20% (vinte porcentos) no caso dos rendimentos a que se refere o nº 
2 do artigo 17º.

Artigo 52º
Taxas de retenção sobre rendimentos de não residentes

Os rendimentos obtidos em território nacional por não residentes, que não 
sejam imputáveis a estabelecimento estável nele situado, são tributados nos 
seguintes termos:

a) Através da aplicação das taxas de retenção na fonte referidas nos 
artigos anteriores, que revestirão sempre carácter liberatório, e sem 
opção de englobamento;

b) Através de declaração e englobamento obrigatórios, sempre que 
não possam aplicar-se as taxas de retenção na fonte referidas nos 
artigos anteriores.

CAPÍTULO V
DEDUÇÕES À COLECTA

Artigo 53º
Deduções à colecta

1. As deduções constantes dos artigos 54º a 57º são dedutíveis à colecta do 
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próprio ano, e até à respectiva concorrência, não conferindo direito a 
reembolso quando de valor superior.

2. As retenções na fonte feitas por conta do imposto devido a final são 
dedutíveis à colecta do próprio ano, conferindo direito a reembolso quando 
de valor superior.

3. Os pagamentos fraccionados previstos no artigo 7º são dedutíveis à colecta 
do próprio ano ou dos quatro anos seguintes, conferindo o direito a crédito 
fiscal quando de valor superior.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o crédito fiscal resultante 
do imposto apurado pode ser utilizado nos pagamentos fraccionados nos 
períodos seguintes da tributação até a sua concorrência.

5. As deduções à colecta efectuam-se pela ordem dos números anteriores.

6. Sem prejuízo do disposto no número 2, no apuramento dos pagamentos 
fracionados previstos no artigo 74º é deduzido o valor da retenção na 
fonte do período até a concorrência deste, pagando-se o remanescente 
caso houver.

Artigo 54º
Deduções familiares

À colecta do imposto é deduzido o valor de 5.000$00 (cinco mil escudos) por 
cada uma das seguintes pessoas, com o máximo de 25.000$00 (vinte e cinco 
mil escudos.

a) Dependentes que não sejam sujeitos passivos deste imposto;

b) Pessoas declaradas em estado de invalidez permanente que vivam 
em situação de dependência económica do sujeito passivo;

c) Ascendentes que vivam efectivamente em comunhão de habitação 
com o sujeito passivo e não aufiram rendimento superior à pensão 
social.
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Artigo 55º
Deduções pessoais

1. À colecta do imposto são dedutíveis 10% (dez porcentos) das seguintes 
importâncias, documentalmente comprovadas e não reembolsadas, com 
o limite máximo de 25.000$00 (vinte e cinco mil escudos):

a) Despesas de saúde do sujeito passivo e do seu agregado familiar, 
tituladas por receita médica;

b) Pensões de alimentos a que o sujeito passivo esteja obrigado por 
decisão judicial ou por acordo homologado nos termos da lei civil.

2. Apenas são consideradas dedutíveis as despesas de saúde realizadas no 
estrangeiro que respeitem a despesas médicas propriamente ditas, do 
sujeito passivo ou do seu agregado.

3. À colecta do imposto são ainda dedutíveis 10% (dez porcentos) das seguintes 
despesas, documentalmente comprovadas, com o limite máximo de 
12.500$00 (doze mil e quinhentos escudos):

a) Rendas de habitação ocupada pelo sujeito passivo; 

b) Juros, encargos de dívidas contraídas para melhoramentos, construção 
ou aquisição de imóveis para habitação própria e permanente do 
sujeito passivo;

c) Despesas de educação dos sujeitos passivos ou dos dependentes 
referidos na alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º, que tenham tido 
aproveitamento escolar.

4. As despesas previstas na alínea a) do número anterior são comprovadas por 
recibos de renda e pelo contrato de arrendamento ou por termo declarativo 
da repartição de finanças em que se identifique o prédio arrendado, o 
nome do senhorio e o valor anual da renda.
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Artigo 56º
Benefícios fiscais

1. À colecta do imposto são dedutíveis os benefícios fiscais previstos no 
Código dos Benefícios Fiscais, com o limite máximo de 50.000$00 (cinquenta 
mil escudos).

2. O limite previsto no número anterior não se aplica aos benefícios fiscais 
ao investimento previsto no Código de Benefícios Fiscais.

Artigo 57º
Dupla tributação internacional

1. Os titulares de rendimentos obtidos no estrangeiro têm direito a um 
crédito de imposto por dupla tributação internacional, que corresponde 
à menor das seguintes importâncias:

a) Imposto sobre o rendimento pago no estrangeiro;

b) Fracção da colecta de IRPS calculada antes da dedução, correspondente 
aos rendimentos que no país em causa possam ser tributados, líquidos 
das deduções previstas neste Código.

2. Aos residentes não habituais em território cabo-verdiano que obtenham, 
no estrangeiro, rendimentos da categoria A aplica-se o método da isenção, 
bastando que se verifique qualquer das condições previstas nas alíneas 
seguintes:

a) sejam sujeitos a tributação no outro Estado contratante, em 
conformidade com a Convenção para eliminar a dupla tributação 
celebrada por Cabo Verde com esse Estado; ou

b) sejam sujeitos a tributação no outro país, território ou região, nos 
casos em que não exista convenção para eliminar a dupla tributação 
celebrada por Cabo Verde, desde que os rendimentos, pelos critérios 
previstos no número 1 do artigo 23.°, não sejam de considerar obtidos 
em território cabo-verdiano.

3. Aos residentes não habituais em território cabo-verdiano que obtenham, 
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no estrangeiro, rendimentos da categoria B, auferidos em atividades 
de prestação de serviços de elevado valor acrescentado, com carácter 
científico, artístico ou técnico, a definir em portaria do membro do Governo 
responsável pela área das finanças, ou provenientes da propriedade 
intelectual ou industrial, ou ainda da prestação de informações respeitantes 
a uma experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico, bem 
como das categorias C, D e E, aplica-se o método da isenção, bastando que 
se verifique qualquer uma das condições previstas nas alíneas seguintes:

a) Possam ser tributados no outro Estado contratante, em conformidade 
com a Convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por 
Cabo Verde com esse Estado; ou

b) Possam ser tributados no outro país, território ou região, em 
conformidade com o modelo de convenção fiscal sobre o rendimento 
e o património da OCDE, nos casos em que não exista convenção 
para eliminar a dupla tributação celebrada por Cabo Verde, desde que 
aqueles  não estejam sujeitos ao regime de tributação privilegiada, 
nos termos do código geral tributário, e, bem assim, desde que os 
rendimentos, pelos critérios previstos no artigo 23.°, não sejam de 
considerar obtidos em território cabo-verdiano. 

4. Aos residentes não habituais em território cabo-verdiano que obtenham, 
no estrangeiro, rendimentos da categoria A (pensões), aplica-se o método 
da isenção, bastando que se verifique qualquer das condições previstas 
nas alíneas seguintes:

a) sejam tributados no outro Estado contratante, em conformidade com 
a Convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por Cabo 
Verde com esse Estado; ou

b) pelos critérios previstos no número 1 do artigo 23.°, não sejam de 
considerar obtidos em território cabo-verdiano.

5. Os rendimentos isentos nos termos dos números 2, 3 e 4 são obrigatoriamente 
englobados para efeitos de determinação da taxa a aplicar aos restantes 
rendimentos, com exceção dos rendimentos líquidos das categorias A e 
B auferidos em atividades de elevado valor acrescentado, com carácter 
científico, artístico ou técnico, a definir em portaria do membro do 
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Governo responsável pela área das finanças, por residentes não habituais 
em território cabo-verdiano.

6. Os titulares dos rendimentos isentos nos termos dos números 2, 3 e 4 
podem optar pela aplicação do método do crédito de imposto referido 
no número 1, com exceção dos rendimentos líquidos das categorias A e 
B auferidos em atividades de elevado valor acrescentado, com carácter 
científico, artístico ou técnico, a definir em portaria do membro do 
Governo responsável pela área das finanças, por residentes não habituais 
em território cabo-verdiano.

CAPÍTULO VI
DECLARAÇÃO ANUAL DE RENDIMENTOS

Artigo 58º
Obrigação e dispensa de apresentação de declaração

1. Estão obrigados a apresentar declaração anual de rendimentos os sujeitos 
passivos titulares de rendimentos objecto de englobamento obrigatório 
ou que os englobem por opção própria.

2. A declaração anual de rendimentos é apresentada no ano seguinte àquele 
a que os rendimentos respeitam, nos seguintes prazos:

a) Até ao final do mês de Março, quando os sujeitos passivos apenas 
aufiram rendimentos da categoria A;

b) Até ao final do mês de Maio, nos restantes casos.

3. A declaração anual de rendimentos é ainda apresentada nos trinta dias 
subsequentes à ocorrência de qualquer facto que determine alteração de 
rendimentos já declarados ou que implique, relativamente a anos anteriores, 
a obrigação de os declarar. 

4. Os sujeitos passivos que apenas procedam ao englobamento de rendimentos 
da categoria B, enquadrados no regime de contabilidade organizada, 
entregam a sua declaração anual de rendimentos por via electrónica 
acompanhada dos documentos referidos no Código do IRPC.



312 Coletânea de Legislação - Leis

Artigo 59º
Contitularidade, rendimentos litigiosos e falecimento do titular

1. Em caso de contitularidade de rendimentos da categoria B, incumbe ao 
co-titular a quem pertença a respectiva administração apresentar na sua 
declaração de rendimentos a totalidade dos elementos contabilísticos 
exigidos para o apuramento do rendimento colectável, nela identificando 
os restantes co-titulares e a parte que lhes couber. 

2. Sempre que a determinação do titular ou do valor dos rendimentos dependa 
de decisão judicial, o englobamento só se faz depois de transitada em 
julgado aquela decisão, e efectua-se na declaração de rendimentos do 
ano em que transite.

3. Quando ocorra o falecimento de qualquer pessoa, os rendimentos relativos 
aos bens transmitidos e correspondentes ao período posterior à data do 
óbito serão considerados, a partir de então, nas declarações a efectuar 
em nome das pessoas que os passem a auferir, procedendo-se, na falta de 
partilha até ao fim do ano a que os rendimentos respeitam, à sua imputação 
aos sucessores e ao cônjuge sobrevivo, segundo a sua quota ideal nos bens.

Artigo 60º
Métodos de determinação do rendimento colectável

1. O rendimento colectável determina-se directamente com base na declaração 
anual de rendimentos, sempre que a esta haja lugar nos termos do presente 
Código. 

2. O rendimento colectável determina-se indirectamente com base em todos 
os elementos de que a Administração Fiscal disponha, quando não seja 
apresentada a declaração anual de rendimentos ou quando se verifiquem os 
pressupostos para a fixação da matéria colectável por métodos indirectos 
previstos no Código Geral Tributário. 
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Artigo 61º
Competência

A competência para a prática dos actos previstos nos artigos 62º e 64º cabe à 
repartição de finanças competente. 

CAPÍTULO VII 
LIQUIDAÇÃO

Artigo 62º
Regra geral

1. A liquidação do imposto apurado com base em declaração compete à 
Administração Fiscal, sendo feita até 31 de Agosto do ano seguinte àquele 
a que respeite o rendimento.

2. A liquidação, ainda que adicional, só pode efectuar-se dentro do prazo de 
caducidade previsto no Código Geral Tributário, sendo que em caso de 
reporte de resultado líquido negativo o prazo de caducidade corresponde 
ao prazo de exercício desse direito.

Artigo 63º
Autoliquidação

1. Os sujeitos passivos que nos termos do número 4 do artigo 58.º estejam 
obrigados à entrega da declaração anual de rendimentos por via electrónica 
procedem à liquidação do imposto na própria declaração.

2. O imposto apurado por retenção na fonte, bem como os pagamentos 
fraccionados, são objecto de autoliquidação pelos sujeitos passivos ou 
pelos respectivos substitutos tributários, a realizar nos prazos estabelecidos 
nos artigos 70º a 74º.

3. Quando a declaração a que se refere o número 1 for apresentada sem o 
respectivo meio de pagamento ou este se mostre insuficiente face ao imposto 
autoliquidado, o pagamento do mesmo pode, ainda, ser efectuado durante 
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os 30 dias seguintes ao da apresentação da declaração, acrescentando à 
quantia a pagar os correspondentes juros de mora calculados nos termos 
do Código Geral Tributário, sem prejuízo da aplicação da coima.

4. Decorrido o prazo referido no número anterior sem que seja pago o imposto 
autoliquidado pelo sujeito passivo e constante da respectiva declaração 
oportunamente apresentada, proceder-se-á à extracção da certidão de 
dívida para a cobrança coerciva do imposto.

Artigo 64º
Liquidação oficiosa e liquidação adicional

A liquidação oficiosa e a liquidação adicional concretizam-se nos termos do 
Código Geral Tributário.

Artigo 65º
Juros

O cômputo de juros compensatórios, indemnizatórios ou de mora é feito nos 
termos do Código Geral Tributário.

Artigo 66º
Limite mínimo para cobrança ou reembolso

Não há lugar a cobrança ou reembolso quando a importância a cobrar ou 
restituir seja inferior a 1.000$00 (mil escudos). 

Artigo 67º
Restituição oficiosa do imposto

1. A diferença entre o imposto devido a final e o que tiver sido entregue nos 
cofres do Estado em resultado de retenção na fonte, favorável ao sujeito 
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passivo, deve ser restituída até ao fim do terceiro mês seguinte ao termo 
do prazo previsto no número 1 do artigo seguinte.

2. Quando, por motivos imputáveis aos serviços, não seja cumprido o prazo 
previsto no número anterior, são devidos juros indemnizatórios nos termos 
do Código Geral Tributário.

CAPÍTULO VIII 
PAGAMENTO

Secção I
Regras gerais

Artigo 68º
Pagamento do imposto

1. Sempre que os serviços procedam à liquidação do imposto nos termos 
do artigo 62º, o sujeito passivo é notificado para pagar o imposto no 
prazo de trinta dias a contar da data da notificação, acrescido dos juros 
compensatórios a que haja lugar.

2. A falta de pagamento atempado determina a liquidação de juros de mora 
e a cobrança coerciva, nos termos do Código Geral Tributário e do Código 
das Execuções Tributárias. 

Artigo 69º
Entrega de retenções na fonte e de pagamentos fraccionados

Nos casos de retenção na fonte e de pagamentos fraccionados em falta, a 
Administração Fiscal procede à liquidação oficiosa ou adicional, nos termos do 
Código Geral Tributário, sem prejuízo do procedimento de contra-ordenação 
ou criminal a que haja lugar. 
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Secção II
Retenções na fonte e pagamentos fraccionados

Artigo 70º
Regras gerais de retenção na fonte

1. As entidades devedoras dos rendimentos, ou aquelas que intervenham 
nas operações que a estes dão origem, conforme o caso, estão obrigadas, 
no acto do pagamento, vencimento, colocação à disposição, liquidação ou 
apuramento, a deduzir-lhes as importâncias correspondentes às taxas de 
retenção na fonte aplicáveis e a entregar o imposto retido até ao 15º dia 
do mês seguinte nos termos do presente Código e de legislação específica.

2. Sempre que se verifiquem incorrecções nos montantes retidos devidas 
a erros imputáveis à entidade devedora dos rendimentos, e caso estes 
tenham carácter continuado, deve a sua rectificação ser feita na primeira 
retenção após a detecção do erro, sem porém, ultrapassar o último período 
de retenção anual, e sem prejuízo dos juros compensatórios devidos.

3. As entidades devedoras de rendimentos a não residentes sujeitos a retenção 
na fonte, ou quaisquer outras entidades, não podem realizar nem autorizar a 
sua transferência para o estrangeiro, sem que se mostre pago ou assegurado 
o imposto que for devido, sob pena de sanção penal.

Artigo 71º
Retenção sobre rendimentos da categoria A

1. Os rendimentos da categoria A obtidos em território nacional estão sujeitos 
a retenção na fonte por parte das entidades que os paguem ou coloquem 
à disposição dos seus titulares.

2. As entidades devedoras e os titulares de rendimentos da categoria A 
residentes em território nacional, são obrigados, respectivamente:

a) A solicitar ao sujeito passivo os dados pessoais necessários à retenção 
na fonte, no início do exercício de funções ou antes de ser efectuado 
o primeiro pagamento ou colocação à disposição dos rendimentos;
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b) A prestar a informação a que se refere a alínea anterior, em declaração 
destinada à entidade patronal e à Administração Fiscal.

3. As retenções na fonte sobre os rendimentos da categoria A têm carácter 
liberatório e progressivo, transformando-se em retenções por conta do 
imposto devido a final, sempre que o sujeito passivo opte pelo englobamento, 
e são objecto de regulamentação específica.

4. A fórmula de retenção na fonte para trabalhador dependente é:

Sendo IR o valor da Retenção na Fonte

Rm
 o rendimento bruto mensal

5.A fórmula de retenção na fonte para os pensionistas é:

Sendo que Ir é a Retenção na Fonte mensal é o Rendimento bruto mensal do 
Pensionista.

Para os casados, calcula-se cada imposto de forma individual, por aplicação da 
respectiva formula ou pela tabela de retenção, e a retenção final corresponde 
à soma das retenções individuais feitas anteriormente, nos termos da alínea 
g) do nº1 do artigo 5º do Código Geral Tributário.

A retenção na fonte ocorre a partir de rendimentos anuais de 439.284$00 
(quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e quatro escudos), ou 
36.607$00 (trinta e seis mil e seiscentos e sete escudos) mensais.
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 Se da aplicação da fórmula de retenção, resultar valor inferior a 100$00 (cem 
escudos), considera-se devido este montante.

Os subsídios de férias, de Natal e os prémios de produtividade são objecto 
de retenção autónoma, não sendo adicionados ao rendimento dos meses em 
que são pagos ou colocados à disposição.

Quando os rendimentos mencionados no número anterior forem pagos 
fraccionadamente, reter-se-á, em cada pagamento, a parte proporcional 
do imposto calculado nos termos do número anterior para o total daqueles 
subsídios.    

Artigo 72º
Retenção sobre rendimentos das categorias B e C

1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, estão sujeitos a retenção 
na fonte os rendimentos da categoria B relativos à prestação de serviços 
obtidos em território nacional, quando pagos ou colocados à disposição por 
entidades que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada.  

2. As retenções na fonte sobre os rendimentos da categoria B aplicam-se 
aos sujeitos passivos abrangidos pelo regime de contabilidade organizada, 
revestindo a natureza de pagamento por conta do imposto devido a final.

3. Quando se trate de rendimentos previstos no número 2 do artigo 29.º a taxa 
incidirá sobre o valor bruto com caracter liberatório.  Os rendimentos da 
categoria C, obtidos em território nacional quando pagos ou colocados à 
disposição por entidades que disponham ou devam dispor de contabilidade 
organizada ou entidades enquadradas no regime especial das micro e 
pequenas empresas na categoria de pequenas empresas estão sujeitas a 
retenção na fonte com caracter liberatório.

Artigo 73º
Retenções sobre rendimentos das categorias D e E

Os rendimentos das categorias D e E obtidos em território nacional estão 
sujeitos a retenção na fonte, com carácter liberatório, pelas entidades que os 
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paguem ou coloquem à disposição, ou pelas entidades que intervenham nas 
operações que aos mesmos dêem origem.

Artigo 74º
Pagamentos fraccionados

 Os sujeitos passivos residentes ou não residentes com estabelecimento estável 
titulares de rendimentos da categoria B estão obrigados a efectuar pagamentos 
fraccionados, nos termos do Código do IRPC. 

CAPÍTULO IX 
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Artigo 75º
Obrigações declarativas dos sujeitos passivos

1. Os sujeitos passivos, residentes ou não residentes com estabelecimento 
estável em território nacional, estão obrigados à apresentação de declaração 
anual de rendimentos, nos termos, prazo e condições estabelecidos no 
artigo 58º.

2. Os sujeitos passivos, residentes ou não residentes com estabelecimento 
estável em território nacional, titulares de rendimentos da categoria B 
estão obrigados ainda à apresentação das seguintes declarações:

a) Declaração de início de actividade susceptível de produzir rendimentos 
da categoria B;

b) Declaração de informação contabilística e fiscal relativa ao ano 
anterior, no caso de sujeitos passivos com rendimentos da categoria 
B com contabilidade organizada; 

c) Declaração de alteração sempre que se verifique alteração de qualquer 
dos elementos constantes da declaração de início de actividade;

d) Declaração de cessação de actividade, sempre que esta termine.
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3. As declarações a que se refere o número anterior são apresentadas nos 
seguintes prazos:

a) A declaração de início de actividade, antes do inicio de qualquer 
actividade susceptível de produzir rendimentos da categoria B, 
não se considerando verificado esse início com a prática de actos 
preparatórios impostos por lei ou de uso corrente;

b) A declaração de informação contabilística e fiscal, até ao final do mês 
de setembro do ano seguinte àquele a que os rendimentos respeitam;

c) A declaração de alteração, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 
data da alteração ocorrida;

d) A declaração de cessação de actividade, nos 30 (trinta) dias a seguir ao 
facto que determina a cessação, aplicando-se para o efeito o conceito 
de cessão de actividade previsto no Código do IRPC.

Artigo 76º
Forma de apresentação das declarações

A apresentação das declarações previstas neste Código é efectuada através 
dos meios disponibilizados no sistema de transmissão electrónica de dados, 
em termos a regulamentar, ou, na sua falta junto de qualquer repartição de 
finanças.

Artigo 77º
Emissão de recibos e facturas

1. Os titulares dos rendimentos da categoria B enquadrados no regime de 
contabilidade organizada são obrigados: 

a) A passar recibo, em impresso aprovado oficialmente, de todas as 
importâncias recebidas dos seus clientes, ainda que a título de 
provisão, adiantamento ou reembolso de despesas, em virtude das 
operações referidas no artigo 7º.

b) A emitir factura ou documento equivalente em virtude das operações 
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referidas no artigo 7º, nos termos estabelecidos pelo Regulamento 
da Factura.

2. As pessoas que paguem os rendimentos previstos no artigo 7º, são obrigadas 
a exigir os respectivos recibos e facturas e a conservá-los durante os cinco 
anos civis subsequentes. 

Artigo 78º
Obrigações contabilísticas, de escrituração e arquivo

1. Os sujeitos passivos com rendimentos da categoria B enquadrados no 
regime de contabilidade organizada estão obrigados a organizá-la nos 
termos gerais da lei e de acordo com o Código do IRPC, de modo a permitir 
o controlo do lucro tributável. 

2. Os sujeitos passivos enquadrados no regime de contabilidade organizada 
são obrigados a centralizar a contabilidade, escrituração dos seus livros 
e documentação com ela relacionada no seu domicílio fiscal, incluindo o 
de estabelecimento estável ou instalação situados em território nacional, 
devendo neste último caso indicar, na declaração de registo ou na declaração 
anual de rendimentos, a sua localização, devendo conservá-los em boa 
ordem, durante os cinco anos civis subsequentes.

3. Os sujeitos passivos enquadrados no regime simplificado estão obrigados 
a terem os documentos de registos previstos no diploma próprio, devendo 
conservá-los em boa ordem, durante o período previsto no número anterior. 

Artigo 79º
Comunicação de rendimentos e retenções

As entidades obrigadas a efectuar retenção na fonte estão obrigadas a:

a) Possuir registo actualizado das pessoas credoras desses rendimentos, 
ainda que não tenha havido lugar a retenção do imposto, do qual 
constem o nome, número fiscal e respectivo código, bem como a 
data e valor de cada pagamento;



322 Coletânea de Legislação - Leis

b) Entregar aos sujeitos passivos residentes, até final de Janeiro, 
documento comprovativo das importâncias devidas no ano anterior 
do imposto retido na fonte e das deduções a que eventualmente haja 
lugar; 

c) Entregar à Administração Fiscal declaração relativa àqueles 
rendimentos, que fará parte integrante da declaração a que se refere 
alínea anterior.

d) Entregar à Administração Fiscal cópia da decisão judicial ou acordo 
entre as partes, homologado pela entidade competente que fundamente 
a isenção de indemnização paga ao trabalhador.

Artigo 80º
Notários, conservadores e oficiais de justiça

Os notários, conservadores e oficiais de justiça estão obrigados a enviar à 
Administração Fiscal, até final do mês de fevereiro, relação dos actos praticados 
nos seus cartórios e conservatórias e das decisões transitadas em julgado no 
ano civil anterior dos processos a seu cargo, que sejam susceptíveis de produzir 
rendimentos sujeitos a IRPS, mediante suporte informático.

Artigo 81º
Instituições de crédito

As instituições de crédito deverão entregar aos sujeitos passivos, até final do 
mês de janeiro, documento comprovativo de juros e outros encargos, pagos 
por aqueles no ano anterior e que possam ser deduzidos à colecta do IRPS, 
nos casos previstos neste Código. 

Artigo 82º
Sociedades corretoras e sociedades financeiras de corretagem

Sem prejuízo do disposto em legislação específica, as sociedades corretoras, 
as sociedades financeiras de corretagem e outras instituições financeiras 
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comunicam por via electrónica à Administração Fiscal, até final de Fevereiro, 
relativamente a cada sujeito passivo:

a) a) O número total de acções e outros valores mobiliários alienados 
com a sua intervenção, bem como o respectivo valor; 

b) b) O número de contratos de instrumentos financeiros derivados, 
bem como o respectivo valor, adquiridos ou vendidos com a sua 
intervenção e, bem assim, aqueles em que se verifiquem situações 
de vencimento, exercício ou outras formas de extinção do contrato.

Artigo 83º
Obrigação de comprovar os elementos das declarações

1. Os sujeitos passivos devem apresentar os documentos comprovativos 
dos rendimentos auferidos, das despesas dedutíveis e de outros factos 
mencionados na declaração anual de rendimentos ou sempre que a 
Administração Fiscal o solicite.

2. A falta de entrega dos documentos comprovativos de despesas e encargos 
dedutíveis no prazo fixado pela Administração Fiscal determina a sua 
não consideração. 

Artigo 84º
Representantes

Os sujeitos passivos não residentes que obtenham rendimentos sujeitos a 
englobamento, bem como os que, embora residentes em território nacional, 
se ausentem deste por um período superior a seis meses devem, para efeitos 
tributários, designar uma pessoa singular ou colectiva com residência em 
Cabo Verde para os representar perante a Administração Fiscal e garantir o 
cumprimento dos seus deveres fiscais, nos termos do Código Geral Tributário. 
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CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 85º
Ano fiscal

Para efeitos do IRPS, o ano fiscal coincide com o ano civil. 

Artigo 86º
Registo dos sujeitos passivos

1. Com base nas declarações anuais de rendimentos, de início de actividade 
ou de outros elementos de que disponha, a Administração Fiscal deve 
organizar e manterá actualizado um registo de sujeitos passivos de IRPS.

2. Sempre que ocorra qualquer alteração relativa à situação pessoal ou familiar 
do sujeito passivo de IRPS, deve esta ser comunicada:

a) Na declaração de rendimentos respeitante ao ano da verificação 
dos factos;

b) Em declaração de modelo oficial a apresentar durante o mês de 
Janeiro do ano seguinte àquela verificação, caso o sujeito passivo não 
esteja obrigado à apresentação da declaração anual de rendimentos. 

Aprovado em 26 de novembro de 2014.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Basílio Mosso Ramos.
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Republicação da Lei 33/VIII/2008, com as alterações efectuadas 
pela Lei 81/VIII/2015, de 8 de Janeiro, e pela Lei n.º 5/IX/2016, de 

31 de Dezembro e pelo Orçamento do Estado de 2018

Lei nº 33/VII/2008
de 8 de dezembro

Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 174º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1º
Aprovação

É aprovado o Código do Imposto de Selo, bem como a Tabela anexa, que dele 
faz parte integrante.

Artigo 2º
Normas revogatórias

1. A partir da entrada em vigor do presente diploma são revogados:

a) O Regulamento do Imposto de Selo aprovado pelo Diploma Legislativo 
nº 1193, de 29 de outubro de 1954;

b) Tabela do Imposto de Selo aprovada pelo Despacho do Ministro das 
Finanças de 20 de dezembro de 1993;

c) Os artigos 55º a 63º e o artigo 178º do Código das Custas Judiciais, o 
artigo 14º da Tabela de Custas no Contencioso Administrativo e as 
disposições das Custas Judiciais do Trabalho contrárias ao disposto 
no presente diploma.

d) Os artigos 14º a 22º do Decreto-Lei nº 34/2004, de 9 de Agosto.

2. Mantêm-se em vigor os benefícios fiscais e as isenções de natureza 
subjectiva relativos ao imposto de selo que o presente diploma não revogue 
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expressamente, assim como os que resultem de obrigações internacionais 
assumidas pelo Estado de Cabo Verde.

3. Sem prejuízo da revogação prevista na alínea d) do n.º 1, a emissão de 
letras e livranças continua subordinada ao disposto nos artigos 1º a 13º do 
Decreto-Lei nº 34/2004, de 9 de agosto, bem como na Portaria nº 65/2005, 
de 5 de dezembro.

Artigo 3º
Estampilhas fiscais e formulário de pagamento

1. Sem prejuízo da regra transitória prevista no número seguinte, a partir 
de 1 de janeiro de 2009 consideram-se abolidas as estampilhas fiscais, 
cessando de imediato a sua venda ao público e passando o pagamento do 
imposto de selo a fazer-se integralmente por meio de formulário oficial, 
em conformidade com o disposto no artigo 20º do Código.

2. Até ao termo do mês de janeiro de 2009 é transitoriamente permitido o 
pagamento do imposto por meio de estampilha fiscal.

3. Até ao termo do mês de janeiro de 2009, o membro do Governo responsável 
pela área das Finanças aprovará, por portaria, o modelo de formulário 
oficial, em suporte de papel ou em suporte electrónico, a que se refere o 
artigo 20º do Código, bem como o modelo oficial da declaração anual a 
que se refere o artigo 23º do Código.

Artigo 4º
Regime transitório

1. O Código do Imposto de Selo aplica-se às operações financeiras, operações 
societárias, transmissões patrimoniais e actos jurídicos documentados 
tributáveis que ocorram após a sua entrada em vigor.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se nova concessão 
de crédito ou prestação de garantia toda aquela que, tendo originariamente 
ocorrido antes da entrada em vigor do presente Código, sofra prorrogação 
não automática além de 1 de janeiro de 2010.
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3. A partir de 1 de janeiro de 2010 fica sujeita à tributação, nos termos do 
presente Código, a utilização de crédito sob a forma de conta corrente 
que tenha sido concedido por meio de contrato celebrado antes da sua 
entrada em vigor.

Artigo 5º
Entrada em vigor

O Código do Imposto de Selo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2009.

Aprovada em 29 de outubro de 2008.

O Presidente da Assembleia Nacional, 
Aristides Raimundo Lima.

Promulgada em 21 de novembro de 2008

Publique-se.

O Presidente da República,
Pedro Verona Rodrigues Pires.

Assinada em 24 de novembro de 2008

O Presidente da Assembleia Nacional,
Aristides Raimundo Lima.
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REPUBLICAÇÃO DO CÓDIGO DO IMPOSTO DE SELO
 

PARTE I
PARTE GERAL

Artigo 1º
Incidência objectiva

1. O imposto de selo incide sobre as operações financeiras, operações 
societárias e actos jurídicos documentados previstos na parte especial 
do presente Código.

2. Ficam fora do âmbito de sujeição do imposto de selo as operações sujeitas 
ao imposto sobre o valor acrescentado e dele não isentas.

Artigo 2º
Incidência subjectiva

1. Constituem sujeitos passivos as pessoas que, sendo definidas como tal 
pela parte especial do presente Código, ficam obrigadas à liquidação e 
pagamento do imposto de selo.

2. Sempre que a parte especial do presente Código o preveja, o imposto 
de selo deve ser objecto de repercussão pelo sujeito passivo, cabendo às 
pessoas a que o Código se refere suportar o encargo económico inerente 
ao imposto.

3. Sem prejuízo das regras previstas no Código Geral Tributário, são 
solidariamente responsáveis com o sujeito passivo pelo pagamento do 
imposto as pessoas que sofram a repercussão do imposto e todas aquelas que 
intervenham nos actos, operações e transmissões tributáveis ou recebam 
os títulos ou documentos que lhes sirvam de suporte, sempre que tenham 
colaborado dolosamente na falta de liquidação ou entrega do imposto.

4. Para efeitos do presente Código, consideram-se residentes em território 
nacional as pessoas definidas como tal pelo Código do Imposto sobre 
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o Rendimento das Pessoas Singulares e Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas. 

Artigo 3º
Incidência territorial

O imposto de selo incide sobre os actos, operações e transmissões que ocorram 
em território nacional, considerando-se como tais aqueles que sejam celebrados, 
praticados, emitidos ou formalizados em Cabo Verde, bem como sobre os 
actos, operações e transmissões ocorridos fora do território nacional nos 
casos a que se refere a parte especial do presente Código.

Artigo 4º
Facto gerador

Sem prejuízo das regras estabelecidas pela parte especial do presente Código, o 
imposto de selo considera-se genericamente devido no momento da celebração, 
prática, emissão ou formalização dos actos, operações e transmissões tributáveis.

Artigo 5º
Isenções comuns

1. Estão isentos do imposto de selo os actos, operações e transmissões cujo 
imposto deva ser repercutido sobre o Estado, as autarquias locais e quaisquer 
dos seus serviços, estabelecimentos ou organismos públicos, ainda que 
personalizados, desde que esses actos, operações e transmissões não se 
enquadrem no âmbito do exercício de actividades de comércio, indústria 
ou prestação de serviços.

2. Sempre que haja lugar à isenção, deve indicar-se, no título ou documento 
que sirva de suporte aos actos, operações ou transmissões tributáveis a 
disposição legal que a prevê.
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Artigo 6º
Valor tributável

1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o valor tributável dos 
actos, operações e transmissões sujeitos a imposto de selo é o que resulta 
da parte especial do presente Código.

2. Nos contratos de valor indeterminado, a determinação do valor tributável 
é efectuada pelas partes, de acordo com os critérios neles estipulados ou, 
na sua falta, segundo juízos de equidade. 

3. Sempre que os elementos necessários à determinação do valor tributável 
sejam expressos em moeda diferente da moeda nacional, a equivalência 
em escudos estabelecer-se-á pela aplicação da taxa de câmbio de venda 
fixada pelo Banco de Cabo Verde, podendo os sujeitos passivos optar para 
este efeito pela adopção da taxa do dia em que o imposto se torne devido 
ou pela adopção da taxa do primeiro dia útil do respectivo mês.

4. Sempre que os elementos necessários à determinação do valor tributável se 
apresentem em espécie, a equivalência pecuniária desses bens estabelecer-
se-á, sucessivamente, em função do preço tabelado oficialmente, da cotação 
oficial de compra, do preço de bens semelhantes que sejam objecto de 
divulgação estatística oficial, do valor do mercado em condições de 
concorrência ou da declaração das partes.

Artigo 7º
Taxas

1. As taxas do imposto de selo aplicáveis são as constantes da Tabela anexa, 
em vigor no momento em que o imposto se torna devido.

2. Sempre que um acto, operação ou transmissão tributável fique sujeito 
em simultâneo a mais do que uma das taxas previstas na tabela anexa ao 
presente Código, há lugar à aplicação exclusiva da taxa que proporcione 
imposto mais elevado.
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CAPÍTULO I
OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Artigo 8º
Incidência objectiva

1. Estão sujeitos ao imposto de selo:

a) A utilização de crédito, sob a forma de fundos, mercadorias ou 
outros valores, em virtude da concessão de crédito a qualquer título, 
incluindo a emissão de obrigações ou outros valores mobiliários 
representativos de dívida, os suprimentos e outros empréstimos 
feitos pelos sócios às sociedades, o reporte, o desconto de títulos de 
crédito e o crédito documentário, bem como a cessão de créditos, 
a cessão financeira e as operações de tesouraria, sempre que estas 
envolvam financiamento ao cedente, cessionário ou devedor, incidindo 
o imposto sobre o respectivo valor;

b) Os juros, prémios, comissões e quaisquer outras contraprestações 
por serviços financeiros prestados por instituições de crédito e 
parabancárias ou com sua intermediação, designadamente as 
resultantes da concessão de crédito, operações cambiais, prestação de 
garantias, desconto de títulos de crédito ou realização de transferências, 
incidindo o imposto sobre o respectivo valor;

c) As garantias das obrigações, com qualquer natureza ou forma, 
designadamente o aval, a caução, a garantia bancária autónoma, 
a fiança, a hipoteca, o penhor e o seguro-caução, salvo quando 
materialmente acessórias de contratos especificamente tributados 
pelo presente Código e constituídas na mesma data da obrigação 
garantida, ainda que em instrumento diferente, incidindo o imposto 
sobre o respectivo valor;

d) Os seguros, incidindo o imposto sobre os prémios, custo da apólice 
e quaisquer outras receitas da seguradora que juntamente com eles 
sejam cobradas, mesmo que em instrumento diferente, bem como as 
comissões de mediação, incidindo o imposto sobre o respectivo valor;
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e) e) As letras, livranças e demais títulos de crédito, com exclusão de 
cheques, bem como ordens de pagamento ou entrega de dinheiro 
ou valores, incluindo os precatórios, escritos ou mandados de 
levantamento, com cláusula à ordem ou à disposição, incidindo o 
imposto sobre o respectivo valor.

2. Ficam ainda sujeitos a imposto: 

a) A concessão de crédito, a cobrança de juros, prémios, comissões e 
quaisquer outras contraprestações por serviços financeiros, bem como 
a prestação de garantias, feita a quaisquer entidades domiciliadas no 
território nacional por entidades sediadas no estrangeiro ou por filiais 
ou sucursais no estrangeiro de entidades sediadas neste território;

b) Os seguros efectuados no estrangeiro por entidades domiciliadas 
em território nacional, quando o risco objecto do seguro se verifique 
neste território;

c) As letras, livranças e demais títulos de crédito ou ordens de pagamento, 
com excepção de cheques, emitidos no estrangeiro que sejam objecto 
de negociação ou pagamento em território nacional.

3. No tocante ao crédito utilizado sob a forma de conta corrente, descoberto 
bancário ou qualquer outra forma em que o prazo de utilização não seja 
determinado ou determinável, nomeadamente sob a forma de cartão de 
crédito, o imposto incide sobre a média do crédito mensal, obtida através 
da divisão por trinta dos saldos apurados diariamente ao longo do mês.

4. No tocante ao crédito de prazo indeterminado ou indeterminável a que 
se refere o número anterior, bem como a todo o crédito de prazo inferior 
ou igual a um ano, a taxa de imposto aplicável às operações de crédito é 
reduzida para um décimo do seu valor e aplicada a cada período mensal 
ou fracção deste.
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Artigo 9º
Sujeitos passivos

1. Constituem sujeitos passivos do imposto de selo:

a) Os notários e conservadores dos registos, relativamente às operações 
financeiras em que sejam intervenientes, com excepção das operações 
de crédito e garantias em que intervenham instituições de crédito 
e parabancárias que lhes sejam apresentadas para qualquer efeito;

b) Os concedentes de crédito e de garantias e as instituições de crédito 
e parabancárias credoras de juros, prémios, comissões e outras 
contraprestações devidas por serviços financeiros, com excepção do 
crédito concedido por meio de suprimentos e outros empréstimos 
feitos pelos sócios às sociedades ou pela emissão de obrigações ou 
outros valores mobiliários representativos de dívida, em que constitui 
sujeito passivo o devedor;

c) As seguradoras, relativamente aos prémios de seguro e às comissões 
de mediação;

d) Os emitentes de letras, livranças e demais títulos de crédito ou ordens 
de pagamento. 

2. Constituem ainda sujeitos passivos do imposto:

a) As entidades domiciliadas em território nacional que intermedeiem as 
operações a que se referem as alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo anterior;

b) Os representantes das entidades domiciliadas fora do território 
nacional que realizem, sem intermediação, as operações a que se 
referem as alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo anterior ou, na falta da 
sua designação, as entidades domiciliadas em território nacional a 
que essas operações se dirijam;

c) As pessoas que primeiro intervenham na negociação ou pagamento 
em território nacional de letras, livranças, e demais títulos de crédito 
ou ordens de pagamento, emitidos no estrangeiro.
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Artigo 10º
Repercussão tributária

1. O imposto de selo deve ser repercutido sobre as seguintes pessoas:

a) Quanto à concessão de crédito, sobre o devedor;

b) Quanto aos juros, prémios, comissões e outras contraprestações 
devidas por serviços financeiros, sobre o respectivo devedor;

c) Quanto às garantias, sobre o devedor da obrigação garantida;

d) Quanto aos seguros, sobre o segurado;

e) Quanto às letras, sobre o sacado, quanto às livranças, sobre o devedor, 
e quanto aos demais títulos de crédito e ordens de pagamento, sobre 
o credor.

2. Sobre as operações de crédito e garantias em que o devedor constitua o 
próprio sujeito passivo, não há lugar à repercussão do imposto incidente, 
nem do imposto incidente sobre as comissões de mediação de seguros.

Artigo 11º
Facto gerador

1. O imposto de selo considera-se devido:

a) No momento em que o crédito seja utilizado, ressalvado o crédito 
utilizado sob a forma de conta corrente, descoberto bancário ou 
qualquer outro meio em que o prazo não seja determinado nem 
determinável, caso em que o imposto se considera devido no último 
dia de cada mês;

b) No momento da cobrança dos juros, prémios, comissões e outras 
contraprestações por serviços financeiros, considerando-se 
efectivamente cobradas aquelas que sejam debitadas em conta 
corrente;

c) No momento da prestação das garantias das obrigações;
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d) No momento da cobrança dos prémios de seguro e no momento do 
pagamento das comissões de mediação; 

e) No momento da emissão das letras, livranças e demais títulos de 
crédito ou ordens de pagamento;

2. O imposto incidente sobre as letras e livranças em branco considera-se 
devido no momento em que estas possam ser preenchidas nos termos da 
respectiva convenção de preenchimento.

3. O imposto incidente sobre as letras, livranças, e demais títulos de crédito 
ou ordens de pagamento emitidos no estrangeiro considera-se devido no 
momento em que primeiro sejam objecto de negociação ou pagamento 
em território nacional.

Artigo 12º
Isenções

Estão isentas do imposto de selo as seguintes operações:

a) A concessão de crédito, a prestação de garantias e a emissão de 
títulos de crédito, ordens de pagamento pelo Estado ou pelo Banco 
de Cabo Verde;

b) Os juros, prémios, comissões e outras contraprestações devidas por 
serviços financeiros, bem como a prestação de garantias, respeitantes 
a operações realizadas, registadas, liquidadas ou compensadas através 
da Bolsa de Valores de Cabo Verde que tenham por objecto directo 
ou indirecto valores mobiliários ou direitos a eles equiparados;

c) Os prémios respeitantes a resseguros tomados a seguradoras operando 
em Cabo Verde;

d) Os suprimentos realizados pelas sociedades de capital de risco no 
exercício da sua actividade;

e) Os prémios e comissões relativas a seguros do ramo «Vida»;

f) A concessão de crédito, prestação de garantias e pagamentos de 
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juros, prémios, comissões e quaisquer outras contraprestações por 
serviços financeiros realizados entre diferentes instituições de crédito;

g) A utilização de crédito habitação até o limite de 7000.000$00 (sete 
milhões de escudos) para aquisição, construção ou melhoramento 
da primeira habitação própria e permanente, bem como os juros e 
comissões cobrados nesse âmbito;

h) A utilização, juros, comissões, hipoteca e registos de crédito para 
formação superior. 

CAPÍTULO II
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Artigo 13º
Incidência objectiva

Estão sujeitos ao imposto de selo:

a) Os actos notariais, incluindo as escrituras e os actos notariais avulsos, 
sempre que determinem o pagamento de emolumentos, incidindo o 
imposto sobre o valor que estes emolumentos apresentem;

b) Os actos praticados pelo Arquivo Nacional de Identificação Civil e 
Criminal, pelas Conservatórias dos Registos, sempre que determinem 
o pagamento de emolumentos, incidindo o imposto sobre o valor que 
estes emolumentos apresentem;

c) Os processos forenses, termos e actos processuais, sempre que 
determinem o pagamento da taxa de justiça, incidindo o imposto 
sobre o valor que esta taxa apresente;

d) Os actos ou contratos administrativos de licenciamento ou concessão 
de actividades económicas e profissionais praticados pelo Estado 
ou pelas autarquias locais bem como os certificados ou atestados 
que estas entidades emitam associados ao exercício de actividades 
económicas e profissionais, incidindo o imposto sobre cada unidade;

e) Os escritos de quaisquer contratos em que intervenham pessoas 
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singulares ou colectivas no exercício de actividade de comércio, 
indústria ou prestação de serviços, incidindo o imposto sobre cada 
unidade.

Artigo 14º 
Incidência subjectiva

Constituem sujeitos passivos do imposto:

a) Os notários, relativamente aos actos notariais;

b) Os conservadores e oficiais dos registos, relativamente aos actos 
do registo;

c) Os tribunais, relativamente aos actos processuais;

d) As entidades públicas, relativamente aos actos, contratos ou 
certificados administrativos;

e) O primeiro signatário, relativamente aos escritos dos contratos 
comerciais, industriais ou de prestação de serviços.

Artigo 15º
Repercussão tributária

1. O imposto de selo deve ser repercutido sobre as seguintes pessoas:

a) Quanto aos actos notariais, do registo e processuais, sobre as pessoas 
a quem compita o pagamento dos emolumentos ou da taxa de justiça;

b) Quanto aos actos, contratos ou certificados administrativos, sobre 
as pessoas que os requeiram ou a quem estes aproveitem.

2. A repercussão do imposto incidente não ocorre sobre os escritos de 
contratos. 
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Artigo 16º 
Facto gerador

O imposto de selo considera-se devido no momento da prática dos actos 
notariais, de registo, processuais e administrativos ou no momento da assinatura 
dos escritos dos contratos.

Artigo 17º 
Isenções

Estão isentos do imposto de selo os escritos dos contratos respeitantes a 
operações realizadas, registadas, liquidadas ou compensadas através da Bolsa 
de Valores de Cabo Verde que tenham por objecto directo ou indirecto valores 
mobiliários ou direitos a eles equiparados.

PARTE II
PARTE FINAL

Artigo 18º
Liquidação

1. A liquidação do imposto de selo constitui obrigação dos sujeitos passivos, 
devendo ocorrer no momento em que o imposto se torne devido. 

2. O imposto incidente sobre operações de crédito ou garantias prestadas por 
um conjunto de instituições de crédito ou parabancárias pode ser liquidado 
globalmente por qualquer delas, sem prejuízo da responsabilidade que 
caiba a cada uma em caso de incumprimento.

3. Os títulos ou documentos que sirvam de suporte aos actos, operações ou 
transmissões tributáveis devem mencionar o valor do imposto e a data 
da liquidação.

4. Em conformidade com o disposto no número anterior, o imposto de selo 
incidente sobre actos notariais, do registo e processuais deve ser distinguido 
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com inteira clareza dos emolumentos e taxa de justiça que juntamente 
com ele sejam objecto de liquidação.

5. Quando a liquidação do imposto seja efectuada pela administração fiscal, o 
sujeito passivo é notificado para pagar o imposto e os juros que se mostrem 
devidos, no prazo de 30 dias a contar da notificação. 

Artigo 19º
Arredondamento e valor mínimo

1. A liquidação do imposto de selo é arredondada para a unidade de escudo 
imediatamente superior, sempre que a fracção seja igual ou superior a 
cinquenta centavos, e para a imediatamente inferior, no caso contrário.

2. Sempre que a liquidação do imposto incidente sobre actos notariais, do 
registo e processuais resulte em quantitativo inferior a duzentos escudos, 
considera-se devido este valor.

Artigo 20º
Pagamento

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 25º, o pagamento do imposto de selo 
constitui obrigação dos sujeitos passivos, devendo ocorrer até ao décimo 
quinto dia do mês subsequente ao da liquidação.

2. O pagamento do imposto é realizado por meio de formulário oficial, em 
suporte de papel ou em suporte electrónico, junto de qualquer Repartição 
de Finanças ou entidade que em virtude de protocolo se encontre habilitada 
à respectiva arrecadação.

3. O formulário oficial deve permitir a identificação da verba da tabela anexa 
ao presente Código cuja aplicação esteja em causa em cada pagamento.
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Artigo 21º
Caducidade, prescrição e juros

A caducidade do direito à liquidação do imposto de selo, a prescrição da 
obrigação tributária e o pagamento de juros indemnizatórios, compensatórios 
ou de mora regem-se pelo disposto no Código Geral Tributário.

Artigo 22º
Garantias 

Às garantias dos contribuintes aplicam-se, conforme a natureza das matérias, 
o Código Geral Tributário e o Código do Processo Tributário. 

Artigo 23º
Declaração anual

1. Os sujeitos passivos do imposto de selo que exerçam actividade de comércio, 
indústria ou prestação de serviços, ou os seus representantes legais, bem 
como os serviços, estabelecimentos e organismos do Estado e das autarquias 
locais, ainda que personalizados, que constituam sujeitos passivos do 
imposto, são obrigados a apresentar declaração anual discriminativa do 
imposto por eles liquidado e do imposto que sobre eles seja repercutido 
no exercício da sua actividade. 

2. A declaração a que se refere o número anterior é feita em modelo oficial, 
devendo evidenciar o valor tributável dos actos, operações e transmissões 
realizados e o valor do imposto liquidado e suportado com referência à 
verba aplicável nos termos da tabela anexa ao presente Código.

3. Sempre que aos serviços da Administração Fiscal se suscitem dúvidas 
sobre quaisquer elementos constantes das declarações, notificarão os 
contribuintes para prestarem por escrito, no prazo que lhes for fixado, 
nunca inferior a dez dias, os esclarecimentos necessários.



341LEI N.º 20/IX/2017

Artigo 24º
Obrigações contabilísticas

1. As entidades obrigadas a possuir contabilidade organizada devem organizar 
as suas contas de modo a possibilitar o conhecimento claro e inequívoco 
dos elementos necessários à verificação e controlo do imposto de selo por 
elas liquidado e suportado.

2. Para efeitos do número anterior, são objecto de registo os actos, operações 
e transmissões sujeitos a imposto, devendo este ser feito de modo a 
evidenciar o respectivo valor tributável, o valor dos actos, operações e 
transmissões isentos de imposto, bem como o valor do imposto liquidado 
e suportado com referência à verba aplicável nos termos da tabela anexa 
ao presente Código.

3. As entidades que não estejam obrigadas a possuir contabilidade organizada, 
bem como os serviços públicos obrigados à liquidação e pagamento do 
imposto, devem possuir registos minimamente adequados à verificação 
e controlo dos elementos a que se refere o número anterior, segregando 
o imposto de selo das demais receitas que liquidem ou arrecadem.

4. Os documentos de suporte aos registos referidos no presente artigo, 
bem como os documentos comprovativos do pagamento do imposto são 
conservados em boa ordem durante o prazo de dez anos.

Artigo 25º
Cautela fiscal

1. Não podem ser invocados perante notários, conservadores, tribunais 
ou quaisquer outras entidades públicas, para qualquer efeito, os actos, 
operações ou transmissões tributáveis, bem como os títulos ou documentos 
que lhes sirvam de suporte, sem que se mostre pago o imposto que sobre 
eles recaia.

2. Sempre que notários, conservadores, tribunais ou quaisquer outras entidades 
públicas constatem não ter ocorrido liquidação ou pagamento do imposto 
de selo relativamente a quaisquer actos, operações ou transmissões que 
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lhes sejam dados a conhecer, devem estes, no prazo de dez dias, comunicar 
a infracção à Repartição de Finanças da área da ocorrência do facto 
tributário, para efeitos da aplicação do presente Código. 

Artigo 26º
Afectação da receita

O produto da cobrança do imposto de selo é integralmente da titularidade 
do Estado.

ANEXO
Tabela

Verba Incidência Taxa

1 Operações de crédito 0,5%

2 Juros, prémios, comissões ou contraprestações de serviços financeiros 3,5%

3 Garantias 0,5%

4 Seguros 3,5%

5 Letras, livranças, títulos de crédito, ordens de pagamento 0,5%

7 Actos notariais, do registo e processuais 15%

8 Actos administrativos 1.000$00

9 Escritos de contratos 1.000$00
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LEI N.º 21 /IX /2018
de 22 de janeiro

Institui o regime especial de incentivos fiscais, aduaneiros 
e não fiscais a ser condedidos a importadores de alimentos 
para animais, medicamentos e materiais para irrigação gota-a-
gota, no âmbito do Programa de Emergência  para Mitigação 
da Seca e do Mau ano Agrícola, aprovado pela Resolução nº 
110/2017, de 6 de outubro.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma institui o regime especial de incentivos fiscais, aduaneiros 
e não fiscais a ser concedidos a importadores de alimentos para animais, 
medicamentos veterinário, materiais e equipamentos de irrigação gota-a-gota.

Artigo 2.º
Âmbito

Os incentivos referidos no artigo anterior destinam-se àqueles que importarem 
no âmbito do Programa de Emergência para Mitigação da Seca e do Mau Ano 
Agrícola, aprovada pela Resolução n.º 110/2017, de 6 de outubro.

Artigo 3.º
Incentivos

A importação de alimentos para animais, medicamentos veterinários, materiais 
e equipamentos de irrigação gota-a-gota, é isenta de pagamento de:

a) Diretos aduaneiros;

b) Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA);

c) Taxas, emolumentos, custas, incluindo taxa comunitária e cobradas 
pelas entidades intervenientes no processo de licenciamento 
e desembaraço alfandegário de mercadorias, designadamente a 
Direção Geral de Alfândega, a Agência de Regulação e Supervisão dos 
Produtos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA), a Empresa Nacional 
de Administração dos Portos, SA (ENAPOR), a Direção Geral de 
Comércio e Indústria e a Direção Geral da Agricultura. 
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Artigo 4.º
Vigência

Os incentivos fiscais, aduaneiros e não fiscais previstos na presente Lei são 
válidos durante todo o período em que vigorar o Programa de Emergência 
para Mitigação da Seca e do Mau Ano Agrícola - 2017/2018. 

Artigo 5.º
Legislação subsidiária

Em tudo o que não estiver especificamente regulado aplica-se, conforme 
couber, e dentro do espírito da presente Lei, a legislação vigente em Cabo 
Verde em matéria fiscal e aduaneira.

Artigo 6.º
Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor na dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 1 de dezembro de 2017

O Presidente da Assembleia Nacional,

Jorge Pedro Maurício dos Santos.

Promulgada em 8 de janeiro de 2018

Publique-se.

O Presidente da República,

Jorge Carlos de Almeida Fonseca.

Assinada em 9 de janeiro de 2018

O Presidente da Assembleia Nacional,

Jorge Pedro Maurício dos Santos.
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LEI N.º 22/IX /2018
de 22 de janeiro

Procede à primeira alteração à Lei nº 61/VIII/2014 de 23 de 
abril, que define as bases, os princípios orientadores e o 
quadro normativo de referencia para o sistema financeiro.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

A presente lei procede à primeira alteração à Lei n.º 61/VIII/2014, de 23 de 
abril, que define as bases, os princípios orientadores e o quadro normativo 
de referência para o sistema financeiro.

 
Artigo 2.º
Alteração

 
É alterado o artigo 33.º da Lei n.º 61/VIII/2014, de 23 de abril, que passa a ter 
a seguinte redação:

“Artigo 33.º

[…]

[…] 

a) […]

b) […]

c) […]

d) […]

e) […]

f) No âmbito da troca de informações previstas na alínea b) do número 
2 do artigo 60.º e no artigo 60.º-A;

g) […]

h) h) […]
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Artigo 3.º
Aditamento

É aditado à Lei nº 61/VIII/2014, de 23 de Abril, que define as bases, os princípios 
orientadores e o quadro normativo de referência para o sistema financeiro, o 
artigo 60.º A com a seguinte redação.

Artigo 60.º-A

(Atuação da administração tributária)

1. O disposto nos artigos 32.º e 33.º da presente lei não obsta, ainda, a que as 
entidades referidas no artigo 32.º disponibilizem informações periódicas à 
autoridade fiscal cabo-verdiana (para o pleno exercício de seus fins legais), 
inclusive para que esta transmita, no âmbito de acordos internacionais 
assinados pelo Estado de Cabo Verde, a autoridades fiscais de outros 
Estados, as informações necessárias à atividade dessas autoridades fiscais 
estrangeiras. 

2. Ficam sujeitas ao dever de sigilo todas as entidades e pessoas que participem 
na troca de informações referida no número anterior do presente artigo.

3. Os procedimentos inerentes à recolha e transmissão de informações 
referidas no número 1 são definidos por Portaria do membro do Governo 
responsável pela área das Finanças, com a expressa menção do acordo 
em causa, ouvida a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD).

Artigo 4.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 15 de dezembro de 2017.
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O Presidente da Assembleia Nacional, em exercício,
Austelino Tavares Correia.

Promulgada em 8 de janeiro de 2018.
Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca.

Assinada em 9 de janeiro de 2018. 

O Presidente da Assembleia Nacional, em exercício,
Austelino Tavares Correia.
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LEI N.º 23/IX/2018
de 22 de janeiro

Estabelece os incentivos fiscais a nível do imposto de Selo e 
Imposto único sobre o Património, aplicáveis na sequência 
da operação sistemática de execução do cadastro predial nas 
ilhas do Sal, Boavista, São Vicente e Maio.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

A presente lei estabelece os incentivos fiscais a nível do Imposto de Selo (IS) e 
Imposto Único sobre o Património (IUP), aplicáveis na sequência da operação 
sistemática de execução do cadastro predial nas ilhas do Sal, Boa Vista, São 
Vicente e Maio. 

Artigo 2.º
Imposto de selo

1. Ficam isentos do IS, criado e regulado pela Lei n.º 33/VII/2008, de 8 de 
dezembro, no quadro da execução do cadastro predial nas ilhas do Sal, 
Boa Vista, São Vicente e Maio, os seguintes atos: 

a) Os atos de formalização das transmissões do direito de propriedade 
sobre bens imóveis, que padecem de vício de forma, ocorridas de fato 
até 31 de dezembro de 2016; 

b) Os atos de remissão do foro, nos termos da lei, de terrenos do domínio 
privado dos Municípios cedidos aos particulares em regime de 
aforamento; 

c) Os atos de registo predial realizados na sequência da formalização 
das transmissões e remissão do foro no regime de aforamento a que 
se referem, respetivamente, as alíneas a) e b); e

d) Os atos notariais, incluindo as escrituras e os atos notariais avulsos 
necessários para as transmissões e remissão do foro no regime de 
aforamento a que se referem, respetivamente, as alíneas a) e b). 

2. A prova da verificação dos pressupostos de atribuição do presente incentivo 
fiscal é a que resultar da operação de execução do cadastro predial. 
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Artigo 3.º
Imposto Único sobre o Património

1. Os atos de formalização, por escritura pública, na sequência da operação 
de execução do cadastro predial em cada uma das ilhas do país, das 
transmissões gratuitas ou onerosas, inter vivos ou mortis causa, de prédios 
adquiridos até 31 de dezembro de 2016 e que padecem de vício de forma, 
podem beneficiar de isenção do IUP, criado pela Lei n.º 79/V/98, de 7 
de dezembro, a estabelecer pelos órgãos municipais competentes, nos 
termos da lei. 

2. O disposto no número anterior abrange, designadamente: 

a) As diferentes transmissões por atos inter vivos até o possuidor e 
titular atual; 

b) As sucessivas transmissões por sucessão mortis causa de prédios 
que fazem parte de herança até ao titular atual.

3. A prova da verificação dos pressupostos de atribuição do presente incentivo 
fiscal é a que resultar da operação de execução do cadastro predial. 

4. A atribuição do presente incentivo está condicionada à respetiva aceitação 
pelo órgão municipal competente, nos termos da lei aplicável. 

5. Para efeitos do presente artigo, entende-se que padecem de vício de forma 
todos os atos de transmissão de prédios que, embora legalmente sujeitos a 
escritura pública, tenham sido formalizados através de escrito particular 
ou acordo verbal. 

Artigo 4.º
Prazo de vigência

As isenções atribuídas nos termos dos artigos 2.º e 3.º vigoram por um período 
de quatro anos, contados a partir da data do início da operação de execução 
do cadastro predial, respetivamente, nas ilhas do Sal, Boa Vista, São Vicente 
e Maio. 
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Artigo 5.º
Revogação

Ficam revogados os artigos 34.º e 35.º da Lei n.º 5/IX/2016, de 30 de dezembro.

Artigo 6.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 15 de dezembro de 2017

O Presidente da Assembleia Nacional, em exercício
Austelino Tavares Correia.

Promulgada em 8 de janeiro de 2018.
Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca.

Assinada em 9 de janeiro de 2018

O Presidente da Assembleia Nacional, em exercício,
Austelino Tavares Correia.
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LEI N.º 24/IX /2018
de 2 de fevereiro

Regula a organização, a composição, a competência, o processo 
e o funcionamento do Tribunal de Contas.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

CAPÍTULO I
FUNÇÕES, JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA

Artigo 1.º
Objeto

A presente lei regula a organização, a composição, a competência, o processo 
e o funcionamento do Tribunal de Contas. 

Artigo 2.º
Definição e jurisdição

1. O Tribunal de Contas é o órgão supremo de fiscalização da legalidade das 
despesas públicas e de julgamento das contas que a lei mandar submeter-lhe.

2. O Tribunal de Contas tem jurisdição e poderes de controlo financeiro no 
âmbito de toda a ordem jurídica cabo-verdiana, tanto no território nacional 
como no estrangeiro, neste caso, em relação a serviços, organismos ou 
representações do Estado no exterior. 

Artigo 3.º
Âmbito de jurisdição

1. Estão sujeitas à jurisdição e aos poderes de controlo financeiro do Tribunal 
de Contas as seguintes entidades:  

a) O Estado e seus serviços;

b) As autarquias locais e seus serviços; 

c) Os institutos públicos;

d) As instituições de segurança social; 
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e) As empresas públicas, incluindo as entidades públicas empresariais;

f) As empresas concessionárias da gestão de empresas públicas, de 
sociedades de capitais públicos ou de sociedades de economia mista 
controladas, as empresas concessionárias ou gestoras de serviços 
públicos e as empresas concessionárias de obras públicas;

g) As associações públicas, as associações de entidades públicas e 
privadas que sejam financiadas maioritariamente por entidades 
públicas ou sujeitas ao seu controlo de gestão.

h) As fundações de direito privado que recebam anualmente, com caráter 
de regularidade, fundos provenientes do Orçamento do Estado ou 
das autarquias locais, relativamente à utilização desses fundos.

i) As empresas municipais, intermunicipais e regionais;

j) As entidades de qualquer natureza, públicas ou privadas, que tenham 
recebido dinheiros públicos do Orçamento do Estado para aplicações 
por forma a aferir-se a conformidade, eficácia e eficiência dessas 
aplicações. 

2. Estão, ainda, sujeitas à jurisdição e ao controlo financeiro do Tribunal de 
Contas, as entidades de qualquer natureza que tenham participação de 
capitais públicos ou sejam beneficiárias, a qualquer título, de dinheiros ou 
outros valores públicos, na medida necessária à fiscalização da legalidade, 
regularidade e correção económica e financeira da aplicação dos mesmos 
dinheiros e valores públicos.

Artigo 4.º
Sede

1. O Tribunal de Contas tem sede na Cidade da Praia. 

2. O Tribunal de Contas pode criar serviços de apoio em outros pontos do 
território nacional. 
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Artigo 5.º
Competência material essencial

1. Compete, em especial, ao Tribunal de Contas: 

a) Emitir parecer sobre a Conta Geral do Estado, incluindo a da 
segurança social; 

b) Fiscalizar previamente a legalidade e o cabimento orçamental dos 
atos e contratos que sejam geradores de despesas ou representativos 
de quaisquer encargos e responsabilidades, diretos ou indiretos, para 
as entidades referidas nas alíneas a) a c) do número 1 do artigo 3.º; 

c) Verificar as contas dos organismos, serviços e entidades sujeitos à 
sua jurisdição;

d) Julgar a efetivação de responsabilidades financeiras de quem gere 
e utiliza dinheiros públicos, independentemente da natureza da 
entidade a que pertença, nos termos da presente lei; 

e) Apreciar a legalidade, bem como a economia, eficácia e eficiência, 
segundo os critérios técnicos da gestão financeira das entidades 
referidas nos números 1 e 2 do artigo 3.º, incluindo a organização, 
o funcionamento e a fiabilidade dos sistemas de controlo interno; 

f) Realizar oficiosamente ou por solicitação do Plenário da Assembleia 
Nacional, auditorias e outras ações de controlo da legalidade, incluindo 
a boa gestão financeira e o sistema de controlo interno, às entidades 
a que se refere o artigo 3.º;

g) Fiscalizar a alienação de participações sociais por parte de entes 
públicos referidos no artigo 3.º, tendo em vista a salvaguarda dos 
interesses patrimoniais e financeiros do Estado; e

h) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas por lei. 

2. A conta a que se refere a alínea a) do número 1 é aprovada pela Assembleia 
Nacional, cabendo-lhe, sem prejuízo do regime geral, deliberar remeter ao 
Ministério Público os correspondentes pareceres do Tribunal de Contas 
para a efetivação de eventuais responsabilidades financeiras, nos termos 
do artigo 98.º. 
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Artigo 6.º
Competência material complementar

1. Para a correta execução da sua atividade, compete ainda ao Tribunal de 
Contas: 

a) Aprovar o seu regulamento de organização e funcionamento; 

b) Emitir instruções indispensáveis ao exercício das suas competências 
a observar pelas entidades referidas no artigo 3.º; 

c) Decidir sobre denúncia e participação de infrações sobre matérias 
da sua competência, que lhes forem submetidas; 

d) Elaborar e publicar o relatório anual da sua atividade; 

e) Propor medidas legislativas e administrativas que julgue necessárias 
ao exercício das suas competências.

2. Compete ainda ao Tribunal de Contas emitir pareceres sobre iniciativas 
legislativas em matéria financeira, através do Gabinete de Planeamento e 
Controlo de Qualidade, a solicitação da Assembleia Nacional e do Governo.

CAPÍTULO II
ESTATUTO E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

 
Artigo 7.º

Independência

1. O Tribunal de Contas é independente. 

2. Os juízes do Tribunal de Contas decidem segundo a Constituição e a lei, 
e não estão sujeitos a ordens ou instruções. 

3. São garantias de independência do Tribunal de Contas, o autogoverno, a 
inamovibilidade e irresponsabilidade dos seus juízes e a exclusiva sujeição 
destes à Constituição e à lei.

4. O autogoverno é assegurado nos termos da presente lei. 

5. Só nos casos especialmente previstos na lei, os juízes podem ser sujeitos, 
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em razão do exercício das suas funções, à responsabilidade civil, criminal 
ou disciplinar. 

6. Fora dos casos em que o fato constitua crime, a responsabilidade civil 
apenas pode ser efetivada mediante ação de regresso contra o juíz, com 
fundamento em dolo ou culpa grave.

Artigo 8.º
Decisões 

1. As decisões jurisdicionais do Tribunal de Contas são obrigatórias para 
todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer 
autoridades. 

2. As decisões ou acórdãos condenatórios do Tribunal de Contas constituem 
título executivo, nos termos do Código do Processo Tributário. 

3. A execução das decisões condenatórias, bem como dos emolumentos e 
demais encargos fixados pelo Tribunal de Contas, é da competência do 
Tribunal Fiscal e Aduaneiro sedeado na Cidade da Praia e na Cidade do 
Mindelo. 

Artigo 9.º
Princípios da audiência e do contraditório

1. Nos casos sujeitos à sua apreciação, o Tribunal de Contas deve ouvir os 
responsáveis individuais e os serviços, organismos e demais entidades 
interessadas e sujeitas aos seus poderes de jurisdição e controlo financeiro.

2. A audição faz-se antes de o Tribunal de Contas publicitar as suas decisões 
definitivas, nos termos da presente lei, podendo as mesmas ser divulgadas 
integralmente ou em forma de resumo simplificado nos órgãos de 
comunicação social.

3. As alegações, respostas ou observações dos responsáveis são referidas e 
sintetizadas ou transcritas nos documentos em que sejam comentadas 
ou nos atos que as julguem ou sancionem, devendo ser publicadas em 
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anexo, com os comentários que suscitem, no caso dos relatórios sobre a 
Conta Geral do Estado, e podendo ainda ser publicadas em anexo a outros 
relatórios, quando o Tribunal de Contas o julgar útil. 

4. Quando, nomeadamente nos processos de verificação interna, o Tribunal 
de Contas se limitar a apreciar elementos introduzidos no processo pelos 
responsáveis e não proferir sobre eles qualquer juízo de crítica, censura ou 
condenação, a audição tem-se por realizada no momento da apresentação 
ao Tribunal de Contas do processo ou das respetivas alegações.

5. Os responsáveis podem constituir advogado. 

Artigo 10.º
Publicidade de atos

1. São publicados, na II série do Boletim Oficial, os acórdãos condenatórios 
e os Acórdãos de uniformização de jurisprudência a que se refere o artigo 
112.º.

2. São publicados na II série do Boletim Oficial, as instruções e o regulamento 
de organização e funcionamento do Tribunal de Contas, os relatórios e as 
decisões que o Tribunal de Contas entenda deverem ser publicados, após 
comunicação às entidades interessadas.

3. O Tribunal de Contas publica, através do seu website: 

a) O parecer sobre a Conta Geral do Estado; 

b) O relatório anual de atividades do Tribunal de Contas até à primeira 
semana de março do ano seguinte; 

c) Os valores e as relações das entidades a que se referem as alíneas a), 
b) e d) do número 1 e o número 2, ambos do artigo 40.º;  

d) Os relatórios e as decisões que o Tribunal de Contas entenda deverem 
ser publicados, após comunicação às entidades interessadas; 

e) As sentenças condenatórias transitadas em julgado. 
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Artigo 11.º
Coadjuvação

1. No exercício das suas funções, o Tribunal de Contas tem direito à 
coadjuvação de todas as entidades públicas e privadas, nos mesmos 
termos dos Tribunais Judiciais.

2. Todas as entidades referidas no artigo 3.º devem prestar, ao Tribunal de 
Contas, informação sobre as infrações que este deva apreciar e das quais 
tomem conhecimento no exercício das suas funções. 

Artigo 12.º
Princípios e formas de cooperação

1. Sem prejuízo da independência no exercício das suas funções, o Tribunal 
de Contas coopera com as instituições homólogas e internacionais, através 
de troca de informações que visem o aperfeiçoamento dos sistemas de 
controlo e de fiscalização, bem como da promoção de ações de formação 
ou controlo nas áreas da sua competência.

2. O Tribunal de Contas coopera, também, em matéria de informações, em 
ações de formação e nas demais formas que se revelem adequadas, com os 
restantes órgãos de soberania, os serviços e entidades públicas, as entidades 
interessadas na gestão e aplicação de dinheiros, bens e valores públicos, 
a comunicação social e ainda com as organizações cívicas interessadas, 
em particular as que promovam a defesa dos direitos e interesses dos 
cidadãos contribuintes, procurando, em regra, através dos seus serviços 
de apoio, difundir a informação necessária para que se evite e reprima 
o desperdício, a ilegalidade, a fraude e a corrupção relativamente aos 
dinheiros e valores públicos.

3. O Tribunal de Contas articula-se com o Sistema de Controlo da 
Administração Financeira do Estado, nos termos da lei.

4. O Tribunal de Contas pode ser solicitado pela Assembleia Nacional a 
comunicar-lhe informações, relatórios ou pareceres relacionados com 
as respetivas funções de controlo financeiro, nomeadamente mediante 
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a presença do seu Presidente ou de relatores em sessões de comissão ou 
pela colaboração técnica de pessoal dos serviços de apoio. 

Artigo 13.º
Colaboração dos órgãos de controlo interno

1. Os serviços de controlo interno, nomeadamente as inspeções-gerais 
ou quaisquer outras entidades de controlo ou auditoria dos serviços e 
organismos da Administração Pública, bem como das entidades que 
integram o setor público empresarial, estão sujeitos a um especial dever 
de colaboração com o Tribunal de Contas.

2. O dever de colaboração referido no número anterior compreende:

a) A comunicação ao Tribunal dos seus programas anuais e plurianuais 
de atividades e respetivos relatórios de atividades;

b) O envio obrigatório ao Tribunal dos relatórios das suas ações, com 
conhecimento do membro do Governo que dirige o setor, sempre que 
contenha situações geradoras de eventuais responsabilidades com 
indicação documentada dos factos, do período a que respeitam, da 
identificação completa dos responsáveis, das normas violadas, dos 
montantes envolvidos e do exercício do contraditório institucional 
e pessoal;

c) A realização de ações, incluindo o acompanhamento da execução 
orçamental e da gestão das entidades sujeitas aos seus poderes de 
controlo financeiro, a solicitação do Tribunal, tendo em conta os 
critérios e objetivos por este fixados.

3. A decisão a que se refere a alínea b) do número anterior, pode estabelecer 
orientação dirigida ao órgão de controlo interno responsável pelo relatório 
em questão, quanto a eventual procedimento jurisdicional a instaurar ao 
abrigo da alínea c) do número 1 do artigo 98.º.

4. Os serviços de apoio do Tribunal de Contas têm o direito a participar nas 
reuniões do Conselho Superior do Controlo Financeiro para promover 
o intercâmbio de informações quanto aos respetivos programas anuais e 



364 Coletânea de Legislação - Leis

plurianuais de atividades, à harmonização de critérios do controlo externo 
e interno e à conjugação de esforços e ações.

CAPÍTULO III
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Secção I
Estrutura e Organização

Artigo 14.º
Composição

1. O Tribunal de Contas é composto por um mínimo de cinco juízes, sendo 
um deles Presidente. 

2. Os juízes do Tribunal de Contas têm o título de Juiz Conselheiro. 

3. O Tribunal compreende as seguintes Secções especializadas: 

a) 1.ª Secção, que se ocupa da fiscalização prévia e concomitante;

b) 2.ª Secção, que se ocupa da fiscalização concomitante e sucessiva; 

c) 3.ª Secção, que se ocupa do julgamento e de efetivação de 
responsabilidade, bem como de recursos que não sejam da competência 
do plenário. 

4. A colocação dos juízes em cada Secção é feita por deliberação do plenário. 

5. À 1.ª Secção e à 3.ª Secção são afetos juízes de preferência provenientes da 
magistratura ou com formação jurídica e à 2.ª Secção, juízes com formação 
na área económico-financeira. 

6. O Tribunal de Contas dispõe de serviços de apoio a que refere o artigo 81.º. 
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Secção II
Juízes do Tribunal de Contas

 
Artigo 15.º

Nomeação dos juízes e do Presidente
O Presidente do Tribunal de Contas e os demais juízes são nomeados nos 
termos da Constituição da República. 

Artigo 16.º
Requisitos dos Juízes

1. Os juízes são nomeados de entre os indivíduos com idade superior a trinta 
e cinco anos que, para além dos requisitos gerais estabelecidos na lei para 
a nomeação dos funcionários do Estado, sejam: 

a) Doutores, mestres ou licenciados em Direito, Economia, Finanças ou 
Administração e Gestão ou em outras áreas adequadas ao exercício 
das funções do Tribunal;  

b) Licenciados nas áreas referidas na alínea anterior que tenham exercido 
funções de direção ou coordenação ou equiparados, no Tribunal de 
Contas, pelo menos durante cinco anos.

2. Os juízes podem ainda ser nomeados de entre os Magistrados Judiciais 
ou do Ministério Público, com pelo menos dez anos de exercício com 
classificação igual ou superior a Bom.

Artigo 17.º
Mandato dos Juízes 

1. O mandato do Presidente e dos demais juízes do Tribunal de Contas 
tem a duração de cinco anos, renovável, e só pode cessar antes do fim do 
mandato por ocorrência de: 

a) Morte ou incapacidade física ou psíquica permanente e inabilitante; 

b) Renúncia apresentada por escrito; 
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c) Demissão ou aposentação compulsiva em consequência de 
procedimento disciplinar ou criminal; 

d) Investidura em cargo ou exercício de atividade incompatíveis com 
o exercício do mandato, nos termos da lei. 

2. O termo de mandato de cada um dos juízes do Tribunal de Contas é 
independente do termo de mandato dos restantes juízes, e verifica-se com 
a posse do novo titular.

Artigo 18.º 
Posse

O Presidente e os demais juízes do Tribunal de Contas tomam posse e prestam 
compromisso de honra perante o Presidente da República. 

Artigo 19.º
Prerrogativas

1. O Presidente do Tribunal de Contas tem honras, direitos, categoria, 
tratamento, remunerações e demais prerrogativas iguais ao do Presidente 
do Supremo Tribunal de Justiça, salvo o disposto na lei.

2. Os demais juízes do Tribunal de Contas gozam de iguais honras, direitos, 
categoria, tratamento, remunerações e demais prerrogativas atribuídos 
por lei aos juízes Conselheiros.

3. As férias dos juízes do Tribunal de Contas são fixadas de modo a garantir 
que o visto nos processos de fiscalização preventiva seja permanentemente 
assegurado. 

Artigo 20.º 
Poder disciplinar e de avaliação

1. Compete ao Conselho de disciplina e avaliação, o exercício do poder 
disciplinar sobre o Presidente do Tribunal de Contas e respetivos juízes, 
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ainda que respeite a atos praticados no exercício de outras funções, 
cabendo-lhe, designadamente, instaurar o processo disciplinar, nomear 
o respetivo instrutor, deliberar sobre a eventual suspensão preventiva e 
aplicar as respetivas sanções.

2. Aos juízes do Tribunal de Contas aplica-se o regime  disciplinar dos 
Magistrados Judiciais com as necessárias adaptações.

Artigo 21.º 
Responsabilidade civil e criminal

São aplicáveis ao Presidente e aos demais juízes do Tribunal de Contas, 
com as necessárias adaptações, as normas que regulam a efetivação das 
responsabilidades civil e criminal dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça, 
bem como as normas relativas à respetiva prisão preventiva. 

Artigo 22.º 
Incompatibilidades, impedimentos e suspeições

O Presidente e os demais juízes do Tribunal de Contas estão sujeitos às mesmas 
incompatibilidades, impedimentos e suspeições dos magistrados judiciais.

 
Artigo 23.º 

Distribuição de Publicações Oficiais

O Presidente e cada um dos outros juízes do Tribunal de Contas têm direito a 
ter à sua disposição o Boletim Oficial e outras publicações oficiais consideradas 
de interesse para a informação e formação no domínio do controlo financeiro, 
constituindo estes, património da instituição.



368 Coletânea de Legislação - Leis

Secção III
Ministério Público

Artigo 24.º 
Representação do Ministério Público

O Ministério Público é representado junto do Tribunal de Contas pelo 
Procurador-Geral da República, que pode delegar as suas funções no Vice-
Procurador-geral da República, num ou mais Procuradores-gerais Adjuntos. 

Artigo 25.º 
Competência

1. Ao Ministério Público junto do Tribunal de Contas incumbe defender 
a legalidade, exercendo, para o efeito, as competências previstas na lei.  

2. Compete, especialmente, ao Ministério Público junto do Tribunal de 
Contas: 

a) Receber e decidir o pedido do pagamento voluntário das quantias 
correspondentes às responsabilidades financeiras, nos casos do 
número 8 do artigo 98.º, bem como aos emolumentos e outros encargos 
devidos pelos processos da competência do Tribunal de Contas; 

b) Requerer o julgamento para a efetivação da responsabilidade financeira 
reintegratória e sancionatória, nos termos do artigo 98.º e seguintes;

c) Promover a execução das decisões do Tribunal de Contas, bem como 
a cobrança coerciva dos emolumentos e encargos devidos pelos 
processos tramitados no Tribunal de Contas; 

d) Interpor recurso de quaisquer decisões proferidas pelo Tribunal de 
Contas, previstas no número 1 do artigo 106.º; 

e) Remeter ao Procurador-Geral da República cópia de tudo o que seja 
relevante para a efetivação de responsabilidades, que não sejam da 
competência do Tribunal de Contas. 
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Artigo 26.º 
Intervenção do Ministério Público

1. O Ministério Público atua oficiosamente e goza de poderes e faculdades 
estabelecidos nas leis de processo, sendo-lhe entregues todos os relatórios 
e pareceres aprovados na sequência de ações de verificação ou inspeção, 
podendo solicitar a remessa de todos os documentos que entenda 
necessários. 

2. O Ministério Público pode assistir às sessões da 2.ª Secção, tendo visto 
dos processos antes das respetivas sessões, podendo emitir parecer sobre 
a legalidade das questões deles emergentes. 

3. O Ministério Público pode realizar diligências complementares necessárias 
ao exercício das suas funções.

4. Em todos os atos com a intervenção do Ministério Público deve constar 
da ata e de outros documentos que ele esteve presente.

Artigo 27.º 
Apoio ao Ministério Público

O Ministério Público dispõe de um núcleo de apoio que o assiste no exercício 
das suas funções, o qual pode ser recrutado através dos instrumentos de 
mobilidade interna, sem prejuízo de outras formas de recrutamento. 

Secção IV
Conselho de Disciplina e Avaliação

Artigo 28.º 
Conselho de disciplina e avaliação 

O Conselho de Disciplina e Avaliação dos Juízes, abreviadamente designado 
CDA, é um órgão responsável pela avaliação e disciplina dos juízes. 
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Artigo 29.º 
Composição

1. O CDA tem a seguinte composição: 

a) Presidente do Tribunal de Contas, que preside;

b) Dois cidadãos nacionais idóneos e de reconhecido mérito, que não 
sejam magistrados e estejam no pleno gozo dos seus direitos civis e 
políticos, eleitos pela Assembleia Nacional;

c) Um professor universitário, da área de Direito, dentre os cidadãos 
propostos pelas respetivas instituições de ensino superior e cooptado 
pelos membros referidos nas alíneas anteriores;

d) Um professor universitário, da área da Economia, Finanças, 
Administração e Gestão, Auditoria ou áreas afins, dentre os cidadãos 
propostos pelas respetivas instituições de ensino e cooptado pelos 
membros referidos nas alíneas a) e b).

2. Nas situações de ausência, falta ou impedimento, o Presidente é substituído 
pelo vogal efetivo mais idoso.

3. Podem ainda ser designados dois vogais suplentes com formação referida 
nas alíneas c) e d) do número 1.

Artigo 30.º
Exercício dos cargos

1. Os vogais referidos no artigo anterior exercem os respetivos cargos por 
um período de três anos, renovável.

2. Os membros do CDA mantêm-se em exercício de funções até à entrada 
em funções dos que os vierem substituir.

3. Os vogais que não exerçam funções a tempo inteiro nos Tribunais têm 
direito a senhas de presença a fixar pelo plenário.
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Artigo 31.º 
Funcionamento

1. As deliberações do CDA são tomadas à pluralidade de votos. 

2. O CDA só pode funcionar com a presença da totalidade dos seus membros. 

3. O CDA é secretariado por um dos seus membros.

Artigo 32.º  
Estatuto dos membros do CDA

Os membros do CDA têm a precedência e o tratamento protocolares atribuídos 
por lei aos Juízes Conselheiros do Tribunal de Contas.

Secção V
Gestão Administrativa e Financeira do Tribunal de Contas

 
Artigo 33.º 

Autonomia administrativa, financeira e patrimonial 

1. O Tribunal de Contas é dotado de autonomia administrativa,  patrimonial 
e financeira quanto à execução do seu orçamento.

2. As despesas de funcionamento e de investimento do Tribunal de Contas 
constituem encargos do Estado, através do respetivo orçamento.

3. O Tribunal de Contas aprova o projeto do seu orçamento e apresenta-o 
ao Governo nos prazos determinados para a integração na proposta de lei 
do Orçamento do Estado, devendo ainda fornecer à Assembleia Nacional 
os elementos que ela lhe solicite sobre esta matéria.

4. O Plenário do Tribunal de Contas aprova o orçamento do Cofre, que faz 
parte integrante do Orçamento do Estado.
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Artigo 34.º
Receitas e despesas do Cofre do Tribunal de Contas

1. São receitas próprias do orçamento do Cofre do Tribunal de Contas o saldo 
da gerência do ano anterior, o produto de custas e multas, os emolumentos, 
o produto da venda de publicações por ele editadas, os donativos, e ainda 
quaisquer outras que lhe sejam atribuídas por lei, contrato ou outro título. 

2. Constituem encargos do orçamento do Cofre:  

a) Os suplementos remuneratórios devidos legalmente aos funcionários 
do Tribunal;  

b) As despesas resultantes de edição de revistas e outras publicações; e

c) As demais despesas, correntes e de capital, constantes do orçamento 
do Tribunal e que, em cada ano, não possam ser suportadas pelas 
verbas inscritas no Orçamento do Estado.  

Artigo 35.º
Poderes administrativos e financeiros do Tribunal de Contas

Compete ao Tribunal de Contas, em plenário: 

a) Aprovar o projeto do seu orçamento anual, bem como o Orçamento 
do respetivo Cofre, e das propostas de alteração orçamental que 
sejam da sua competência; 

b) Apresentar sugestões de providências legislativas necessárias ao 
funcionamento do Tribunal de Contas e dos seus serviços de apoio; 

c) Definir as linhas gerais de organização e funcionamento dos seus 
serviços de apoio técnico. 

Artigo 36.º 
Poderes administrativos e financeiros do Presidente

1. Compete ao Presidente do Tribunal de Contas: 
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a) Superintender e orientar os serviços de apoio, incluindo a gestão de 
pessoal do Tribunal de Contas, no quadro do autogoverno, exercendo 
os poderes administrativos nos termos da lei; 

b) Orientar a elaboração dos projetos de orçamento bem como das 
propostas de alteração orçamental; 

c) Dar aos serviços de apoio do Tribunal de Contas as ordens e instruções 
que se revelem necessárias à melhor execução das orientações 
definidas pelo Tribunal de Contas e ao seu eficaz funcionamento. 

2. O exercício de competências referidas no número 1 pode ser delegado. 

Artigo 37.º 
Conselho Administrativo

1. O Conselho Administrativo do Tribunal de Contas é o órgão deliberativo em 
matéria de gestão financeira do Tribunal e é presidido pelo Diretor-geral.

2. 2Integram ainda o Conselho Administrativo dois vogais, que são designados 
pelo Presidente, sob proposta do Diretor-geral, de entre diretores ou 
coordenadores, um dos quais responsável pela gestão administrativa e 
financeira, devendo igualmente ser designados os respetivos substitutos.

3. O Conselho Administrativo exerce a competência de administração 
financeira, que integra a gestão normal dos serviços de apoio, competindo-
lhe, designadamente: 

a) Autorizar as despesas;  

b) Autorizar o pagamento de todas as despesas; 

c) Preparar os projetos de orçamento do Tribunal de Contas, bem como 
as propostas de alteração orçamental que se revelem necessárias; 

d) Gerir o Cofre do Tribunal; 

e) Elaborar e apresentar as contas do Tribunal de Contas.

4. Compete ao Presidente do Conselho Administrativo: 

a) Dirigir as reuniões do Conselho Administrativo; 
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b) Executar as deliberações do Conselho Administrativo; 

c) Despachar o expediente geral da competência do Conselho 
Administrativo; 

d) Exercer as demais atribuições cometidas por lei. 

5. O Conselho Administrativo reúne-se, obrigatoriamente, uma vez em cada 
mês em sessão ordinária, e extraordinariamente sempre que for convocado 
pelo seu Presidente.

6. O Conselho Administrativo não pode deliberar validamente sem a presença 
de todos os seus membros e as suas deliberações são tomadas por maioria 
de votos.

Artigo 38.º 
Cofre do Tribunal de Contas

1. O Cofre do Tribunal de Contas é um fundo autónomo e goza de autonomia 
administrativa e financeira. 

2. Ao Cofre do Tribunal de Contas aplica-se o regime jurídico geral dos 
fundos autónomos. 

3. O regulamento do Cofre do Tribunal de Contas deve constar de Decreto-
regulamentar.  
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CAPÍTULO IV
MODALIDADES DO CONTROLO FINANCEIRO 

DO TRIBUNAL DE CONTAS
 

Secção I
Programação e Relatório

 
Artigo 39.º 

Planos

O Tribunal de Contas, em plenário, define: 

a) O plano estratégico que estabelece as linhas de estratégia de 
fiscalização e controlo para um período de cinco anos, até 30 de 
outubro do ano imediatamente anterior ao início do quinquénio; 

b) O plano operacional que se concretiza em planos de atuação anual 
incluindo o programa de fiscalização das Secções do Tribunal. 

Artigo 40.º 
Programa de fiscalização

1. O Tribunal de Contas, em plenário, aprova o respetivo programa anual 
de fiscalização, do qual consta, designadamente:  

a) A relação dos organismos ou serviços dispensados, total ou 
parcialmente, de fiscalização prévia nesse ano com fundamento na 
fiabilidade do seu sistema de decisão e controlo interno verificada 
pelos Serviços de Apoio do Tribunal de Contas; 

b) As auditorias a realizar, no âmbito da fiscalização concomitante;

c) A relação das entidades dispensadas da remessa de contas, segundo 
critérios previamente definidos; 

d) A relação das entidades cujas contas serão objeto de verificação 
externa;
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e) A relação das entidades cujas contas serão devolvidas com e sem 
verificação interna pelos serviços de apoio, segundo critérios 
previamente definidos;  

f) O valor de receita ou despesa abaixo do qual as entidades sujeitas à 
prestação de contas ficam dispensadas de as remeter ao Tribunal;  

g) As auditorias a realizar independentemente de processo de verificação 
de contas;

h) As ações a realizar no âmbito da elaboração do parecer sobre a Conta 
Geral do Estado.

2. A dispensa de fiscalização prévia prevista na alínea a) do número anterior 
pode ser revogada a todo o tempo com fundamento na falta de fiabilidade do 
sistema de decisão e controlo interno do serviço ou organismo, constatada 
em auditoria realizada pelo Tribunal de Contas ou por outros Órgãos de 
Controlo. 

3. A seleção prevista nas alíneas b) a g) do número 1 respeita os critérios e 
práticas correntes de auditoria e visa conseguir uma adequada combinação 
entre amostragem e risco financeiro, e no que diz respeito às verificações 
de contas, a prioridade do controlo das contas mais atuais, com maiores 
valor e risco financeiros, e a garantia de que todos os serviços e organismos 
sejam controlados pelo menos uma vez em cada ciclo de quatro anos.

4. Na mesma reunião de aprovação do programa anual, e na falta de 
consenso sobre a matéria, o plenário delibera a constituição das áreas de 
responsabilidade a atribuir por sorteio a cada juiz da 2.ª Secção.   

Artigo 41.º 
Relatório anual de atividades

1. As atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas e pelos seus serviços 
de apoio constam de um relatório anual. 

2. Do relatório anual de atividades constam, designadamente:  

a) Síntese da atividade de controlo do Tribunal; 
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b) Síntese do estado da gestão financeira pública 

c) Orientações da atuação do Tribunal; 

d) Listas das ações desenvolvidas por áreas de atuação; 

e) Atos e contratos fiscalizados; 

f) Contas julgadas; 

g) Contas pendentes;  

h) Entidades que não prestaram contas; 

i) Condenações e sanções aplicadas; 

j) Benefícios financeiros ou não, conseguidos; 

k) Volume de recursos fiscalizados;

l) Constatações e recomendações formuladas às entidades fiscalizadas;

m) Principais resultados conseguidos. 

3. O relatório anual do Tribunal é apresentado ao Presidente da Assembleia 
Nacional, com conhecimento ao Presidente da República e ao Primeiro-
ministro, até o dia 31 de março, procedendo a comissão especializada 
parlamentar em razão da matéria, à audição do Presidente do Tribunal 
de Contas sobre o seu conteúdo. 

4.  Na elaboração e divulgação do relatório anual devem respeitar-se os limites 
necessários à salvaguarda do segredo comercial e industrial.

Secção II
Fiscalidade da fiscalização prévia

 
Artigo 42.º 
Finalidade 

1. A fiscalização prévia tem por fim: 

a) Verificar se os atos, contratos ou outros instrumentos geradores de 
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despesas ou representativos de responsabilidades financeiras diretas 
ou indiretas estão conforme às leis em vigor; 

b) Aferir se os respetivos encargos têm cabimento em verba orçamental 
própria. 

2. Nos instrumentos geradores de dívida pública, a fiscalização prévia tem 
por fim verificar, designadamente, a observância dos limites e sublimites 
de endividamento e as respetivas finalidades, estabelecidas na lei.

3. Os atos e contratos visados, sujeitos à publicação e que não chegaram a 
ser publicados no Boletim Oficial, devem ser devolvidos ao Tribunal de 
Contas para anulação do competente visto. 

4. A anulação do visto nos termos do número anterior compete ao juiz de 
turno. 

Artigo 43.º 
Efeitos do visto

1. Os atos, contratos e demais instrumentos sujeitos à fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas só produzem efeitos ou são executados após a publicação 
do extrato respetivo no Boletim Oficial, com expressa declaração de que 
foi objeto de visto em data certa, sendo responsáveis, solidariamente, todas 
as autoridades ou funcionários que lhes derem execução. 

2. Excepcionalmente, a eficácia não financeira dos atos e contratos sujeitos 
à fiscalização preventiva do Tribunal, pode reportar-se à data anterior ao 
visto e à publicação, desde que declarada por escrito, pelo membro do 
Governo competente, a urgente conveniência de serviço e respeitam a:  

a) Contratos que prorrogam outros anteriores permitidos por lei, desde 
que as condições sejam as mesmas; 

b) Contratos celebrados na sequência de procedimento de ajuste direto 
por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos 
imprevisíveis pela entidade adjudicante, que não lhe sejam em caso 
algum imputáveis, e não possam ser cumpridos os prazos inerentes 
aos demais procedimentos previstos na lei. 
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3. Nos casos previstos no número anterior, a recusa do visto implica ineficácia 
jurídica dos atos ou contratos após a data da notificação da respetiva decisão.  

4. Os trabalhos realizados ou os bens ou serviços adquiridos após a outorga 
do ato ou contrato e até à data da notificação da recusa do visto apenas 
podem ser pagos após essa notificação e desde que o valor não ultrapasse 
a programação contratualmente estabelecida para o mesmo período.  

Artigo 44.º 
Fundamentos da recusa do visto

1. Constitui fundamento da recusa do visto a desconformidade dos atos, 
contratos e demais instrumentos referidos com as leis em vigor que 
implique, nomeadamente:

a) Nulidade; 

b) Encargos sem cabimento em verba orçamental própria ou violação 
de normas financeiras;  

c) Ilegalidade que altere ou possa alterar o respetivo resultado financeiro. 

2. O Tribunal pode substituir a decisão de recusa pela concessão de visto 
com recomendações aos serviços e organismos no sentido de suprir ou 
evitar no futuro tais ilegalidades, apenas nos casos previstos na alínea c) do 
número anterior, em decisão fundamentada e tendo em conta a gravidade 
da ilegalidade, os montantes afetados e eventuais antecedentes. 

Artigo 45.º
Incidência da fiscalização prévia

1. Estão sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos da 
alínea b) do número 1 do artigo 5.º: 

a) Os contratos de qualquer natureza, quando celebrados por entidades 
integradas na Administração direta e local do Estado.

b) Os atos de que resulte o aumento da dívida pública fundada das 
entidades referidas nas alíneas a) a c) do número 1 do artigo 3.°, bem 
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como os atos que modifiquem as condições gerais de empréstimos 
visados.

c) Os contratos de obras públicas, aquisição de bens e serviços, bem 
como outras aquisições patrimoniais que impliquem despesa nos 
termos do número 3 do artigo 46.º, exceto quando não reduzidos a 
escrito por força da lei;

d) As minutas dos contratos sujeitos à escritura publica e/ou as 
minutas dos contratos de valor igual ou superior ao fixado nas leis 
do Orçamento nos termos número 3 do artigo 46.º, cujos encargos, 
ou parte deles, tenham de ser satisfeitos no ato da sua celebração;

e) Os atos ou contratos que formalizem modificações objetivas a 
contratos visados e que impliquem um agravamento dos respetivos 
encargos financeiros ou responsabilidades financeiras;

f) Os atos ou contratos que formalizem modificações objetivas a 
contratos não visados que impliquem um agravamento dos respetivos 
encargos financeiros ou responsabilidades financeiras em valor 
superior ao previsto no número 3 do artigo 46.º. 

2. Para efeitos das alíneas d), e) e f) do número anterior, consideram-se 
contratos os acordos, protocolos, apostilhas ou outros instrumentos de 
que resultem ou possam resultar encargos financeiros ou patrimoniais.  

3. O Tribunal e os seus serviços de apoio exercem as respetivas competências 
de fiscalização prévia de modo articulado com as formas de fiscalização 
sucessiva. 

4. A fiscalização prévia exerce-se através do visto ou da declaração de 
conformidade, sendo devidos emolumentos em ambos os casos.  

5. Para efeitos do número 1, são remetidos ao Tribunal de Contas os 
documentos que representem, titulem ou deem execução aos atos e 
contratos ali enumerados.

6. Sempre que as condições estejam reunidas, os processos objeto de 
fiscalização prévia podem ser submetidos a visto por via desmaterializada.
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Artigo 46.º
Isenções a fiscalização prévia

1. Excluem-se do disposto no artigo anterior: 

a) Os atos e contratos do Governo que não determinem encargos 
orçamentais ou de tesouraria e se relacionem exclusivamente com 
a tutela ou gestão de empresas públicas, sociedades de capitais 
públicos, empresas mistas e empresas concessionárias de serviços 
públicos ou de exploração de bens de domínio público.

b) Os títulos definitivos dos contratos precedidos de minutas visadas; 

c) Os contratos de arrendamento, bem como os de fornecimento de 
água, gás e eletricidade ou celebrados com empresas de limpeza, de 
segurança de instalações e de assistência técnica;  

d) Os atos ou contratos que, no âmbito de contratos previamente visados, 
titulem a execução de trabalhos a mais ou de suprimento de erros e 
omissões, os quais ficam sujeitos a fiscalização sucessiva; 

e) Os contratos destinados a estabelecer condições de recuperação de 
créditos do Estado;  

f) Outros atos ou contratos especialmente previstos na Lei.  

2. Os atos, contratos ou documentação referidos na alínea d) do número 
anterior são remetidos ao Tribunal de Contas no prazo de sessenta dias 
a contar do início da sua execução. 

3. As leis do Orçamento fixam, para vigorar em cada ano orçamental, o 
valor, com exclusão do montante do imposto sobre o valor acrescentado 
que for devido, abaixo do qual os contratos referidos nas alíneas d) e e) 
do número 1 do artigo anterior ficam dispensados de fiscalização prévia. 

4. Para efeitos da dispensa prevista no número anterior, considera-se o valor 
global dos atos e contratos que estejam ou aparentem estar relacionados 
entre si. 
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Secção III
Fiscalização Concomitante 

Artigo 47.º 
Fiscalização concomitante

1. O Tribunal de Contas pode realizar fiscalização concomitante: 

a) Através de auditorias da 1ª Secção relativas aos procedimentos e atos 
administrativos que impliquem despesas de pessoal e aos contratos 
que não devam ser remetidos para fiscalização prévia por força da 
lei, bem como à execução de contratos já visados; 

b) Através de auditorias da 2ª Secção à atividade financeira exercida 
antes do encerramento da respetiva gerência. 

2. Se, nos casos previstos no número anterior, se apurar a ilegalidade de 
procedimento pendente ou de ato de controlo ainda não executado, deverá 
a entidade competente autorizar a despesa ou ser notificada para remeter 
o ato ou contrato à fiscalização prévia, ficando obrigado a não lhe dar 
execução antes do visto, sob pena de responsabilidade financeira.

3. Os relatórios de auditoria realizados nos termos dos números anteriores 
podem ser instrumentos de processo de verificação da responsabilidade 
da respetiva conta ou constituir fundamento para processo de efetivação 
de responsabilidades ou de multa. 

Artigo 48.º 
Fiscalização orçamental

1. O Tribunal de Contas fiscaliza e acompanha a execução do Orçamento do 
Estado, incluindo o da segurança social, devendo para tal ter acesso em 
tempo real à execução e gestão orçamental e financeira, a fim de poder 
consultar e examinar as operações orçamentais que entender relevantes.

2. O Tribunal de Contas pode ainda solicitar e obter de quaisquer entidades 
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públicas ou privadas documentos e informações que julgar pertinentes 
para o efeito previsto no número anterior.

3. Os resultados da fiscalização e acompanhamento da execução do Orçamento 
do Estado podem ser comunicados à Assembleia Nacional no âmbito da 
preparação do parecer sobre a conta geral do Estado.

4. O Tribunal de Contas e os seus serviços de apoio podem acordar com a 
Assembleia Nacional os procedimentos necessários para a coordenação 
das respetivas competências constitucionais de fiscalização orçamental.

Secção IV 
Fiscalização Sucessiva

Artigo 49.º 
Fiscalização sucessiva em geral

No âmbito da fiscalização sucessiva, o Tribunal de Contas verifica as contas 
do Estado e das entidades previstas no artigo 51.º, avalia os respetivos sistemas 
de controlo interno, aprecia a legalidade, economia, eficiência e eficácia da 
sua gestão financeira e assegura a fiscalização da aplicação dos recursos 
financeiros oriundos da cooperação internacional.

Artigo 50.º 
Relatório e parecer sobre a Conta Geral do Estado

1. No relatório e parecer sobre a Conta Geral do Estado, incluindo a da 
Segurança Social, o Tribunal de Contas deve apreciar a atividade financeira 
do Estado no ano a que a Conta se reporta, nos domínios das receitas, das 
despesas, da tesouraria, do recurso ao crédito público e do património, 
designadamente nos seguintes aspetos: 

a) O cumprimento da Lei de Enquadramento do Orçamento do Estado, 
bem como das demais legislações complementares relativas à 
administração financeira; 
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b) A comparação entre as receitas e despesas orçamentadas e as 
efetivamente realizadas; 

c) O inventário e o balanço do património do Estado, bem como 
as alterações patrimoniais, nomeadamente quando decorram de 
processos de privatização; 

d) Os fluxos financeiros entre o Orçamento do Estado e o sector 
empresarial do Estado, nomeadamente quanto ao destino legal das 
receitas de privatizações;

e) A execução dos programas plurianuais do Orçamento do Estado, 
com referência especial à respetiva parcela anual; 

f) A movimentação de fundos por operações de tesouraria, discriminados 
por tipos de operações; 

g) As responsabilidades diretas do Estado, decorrentes da assunção de 
passivos ou do recurso ao crédito público, ou indiretas, designadamente 
a concessão de avales; 

h) Os apoios concedidos, direta ou indiretamente, pelo Estado, 
designadamente transferências, subsídios, benefícios fiscais, créditos, 
bonificações e garantias financeiras; 

i) Os fluxos financeiros provenientes da cooperação internacional, 
quando geridos pelo Estado. 

2. O relatório e parecer sobre a Conta Geral do Estado deve emitir um juízo 
sobre a legalidade e a correção financeira das operações examinadas, 
podendo pronunciar-se sobre a economia, a eficiência e a eficácia da gestão 
e, bem assim, sobre a fiabilidade dos respetivos sistemas de controlo interno. 

3. No relatório e parecer sobre a Conta Geral do Estado podem, ainda, ser 
formuladas recomendações à Assembleia Nacional ou ao Governo, em 
ordem a ser supridas as deficiências de gestão orçamental, tesouraria, 
dívida pública e património, bem como de organização e funcionamento 
dos serviços. 

4. Às ações preparatórias do relatório e parecer sobre a Conta Geral do 
Estado aplica-se o disposto no artigo 53.º. 
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Artigo 51.º 
Entidades sujeitas à prestação de contas

1. Estão sujeitas à elaboração e prestação de contas os seguintes órgãos de 
soberania e entidades: 

a) A Presidência da República; 

b) A Assembleia Nacional; 

c) Os Tribunais;

d) O Ministério Público; 

e) A Provedoria da Justiça;  

f) Os serviços do Estado, incluindo os localizados no estrangeiro, 
personalizados ou não, qualquer que seja a sua natureza jurídica, 
dotados de autonomia administrativa ou de autonomia administrativa 
e financeira, incluindo os institutos públicos, fundos autónomos e 
organismos em regime de instalação; 

g) O Estado-Maior das Forças Armadas; 

h) As autarquias locais, suas associações e seus serviços autónomos; 

i) Os conselhos administrativos ou comissões administrativas ou de 
gestão de carácter permanente, transitório ou eventual;

j) Outros administradores ou responsáveis por dinheiros ou outros 
ativos do Estado ou de estabelecimentos que ao Estado pertençam, 
embora disponham de receitas próprias; 

k) As entidades previstas nas alíneas d) a f) no número 1 do artigo 3.º;

l) Os serviços que administrem ou gerem projetos e programas 
financiados no âmbito da cooperação internacional, nos termos a 
regulamentar; 

m) As comissões liquidatárias de entidades em extinção, sujeitas à 
jurisdição do Tribunal de Contas;

n) Outras entidades ou organismos a definir por lei. 

2. Estão ainda sujeitos à elaboração e prestação de contas: 
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a) O Banco de Cabo Verde (BCV), no tocante à eficácia operacional 
da gestão;

b) Os serviços que exerçam funções de caixa ou tesouraria; 

c) Os cofres de qualquer natureza de todos os organismos e serviços 
públicos, seja qual for a origem e o destino das suas receitas.

3. O BCV não está assim sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, 
nem à fiscalização sucessiva no que diz respeito às operações de política 
monetária e cambial.

4. No julgamento das Contas do BCV, deve o Tribunal de Contas levar 
em consideração as especificidades desta instituição, nomeadamente a 
sua autonomia em matéria de implementação das políticas monetária e 
cambial, focando exclusivamente sobre a eficácia operacional da gestão.

5. O Tribunal de Contas, em plenário, pode fixar o montante anual de 
receitas ou de despesas abaixo do qual as entidades referidas nos números 
anteriores ficam dispensadas de remeter as contas ao Tribunal de Contas, 
sem prejuízo da fiscalização concomitante. 

6. O Tribunal de Contas, em plenário, pode anualmente deliberar a dispensa 
de remessa de contas por parte de algumas das entidades referidas nos 
números 1 e 2 com fundamento na fiabilidade dos sistemas de decisão e 
de controlo interno constatado pelos Serviços de Apoio do Tribunal de 
Contas, sem prejuízo da fiscalização concomitante. 

Artigo 52.º 
Prestação de contas

1. As contas devem ser prestadas por anos económicos e elaboradas pelos 
responsáveis da respetiva gerência ou, se estes tiverem cessado funções, 
por aqueles que lhes sucederem, sem prejuízo do dever de recíproca 
colaboração. 

2. Quando, porém, dentro de um ano económico houver cessação de funções 
ou substituição do responsável ou da totalidade dos responsáveis nas 
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administrações coletivas, as contas devem ser prestadas em relação a 
cada gerência. 

3. A substituição parcial de gerentes em administrações colegiais por motivo 
de presunção ou apuramento de qualquer infração financeira, dá lugar à 
prestação de contas, que devem ser encerradas na data em que se fizer a 
substituição. 

4. As contas devem ser remetidas ao Tribunal de Contas até 31 de maio do 
ano seguinte àquele a que respeitem. 

5. Nos casos previstos nos números 2 e 3, o prazo para apresentação das 
contas deve ser de noventa dias a contar da data da cessação de funções 
ou substituição dos responsáveis. 

6. As contas devem ser elaboradas e documentadas de acordo com as 
instruções aprovadas pelo Tribunal de Contas. 

7. Sempre que as condições estejam reunidas, as contas podem ser prestadas 
através de uma plataforma eletrónica. 

8. A falta injustificada de remessa das contas dentro do prazo fixado nos 
números 4 e 5 pode, sem prejuízo da correspondente sanção, determinar 
a realização de uma averiguação, pelos Serviços de Apoio do Tribunal de 
Contas, tendo em vista apurar as circunstâncias da falta cometida e da 
eventual omissão da elaboração da conta referida, procedendo outrossim, 
caso for necessário e possível, à reconstituição e exame da respetiva gestão 
financeira para fixação do débito aos responsáveis.

Artigo 53.º
Verificação interna

1. As contas que não sejam objeto de verificação externa nos termos do 
artigo seguinte podem ser objeto de verificação interna.

2. A verificação interna abrange a análise e conferência da conta para 
demostração numérica das operações realizadas, que integram o débito e o 
crédito da gerência com evidência dos saldos de abertura e de encerramento.
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3. A verificação interna é efetuada pelos serviços de apoio, que fixam os 
emolumentos devidos, e deve ser homologada pela 2ª Secção.

Artigo 54.º 
Verificação externa de contas

1. A verificação externa das contas tem por objeto apreciar, designadamente: 

a) Se as operações efetuadas são legais e regulares;

b) Se os respetivos sistemas de controlo interno são fiáveis;

c) Se as contas e as demonstrações financeiras elaboradas pelas entidades 
que as prestam, refletem fidedignamente as suas receitas e despesas, 
bem como a sua situação financeira e patrimonial;

d) Se as contas e as demonstrações financeiras elaboradas pelas entidades 
que as prestam, são elaboradas de acordo com as regras e os princípios 
contabilísticos geralmente aceites, se for caso disso.

2. A verificação externa das contas é feita com recurso aos métodos e técnicas 
de auditoria decididos, em cada caso, pelo Tribunal de Contas.

3. Para a verificação externa das contas o Tribunal tem acesso irrestrito a 
quaisquer plataformas eletrónicas utilizadas pelas entidades públicas.

4. O processo de verificação externa das contas conclui-se pela elaboração 
e aprovação de um relatório, do qual devem, designadamente, constar:

a) A entidade cuja conta é objeto de verificação e o período financeiro 
a que diz respeito;

b) Os responsáveis pela sua apresentação, bem como pela gestão 
financeira, se não forem os mesmos; 

c) A demonstração numérica referida no número 2 do artigo anterior;

d) A certificação dos saldos de abertura e de encerramento das contas;

e) Os métodos e técnicas de verificação utilizados e o universo das 
operações selecionadas;

f) A opinião dos responsáveis no âmbito do contraditório; 
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g) Um juízo opinativo global sobre a conta e demonstrações financeiras, 
designadamente, sobre a sua consistência, integralidade e fiabilidade, 
bem como sobre a legalidade e a regularidade das operações 
subjacentes;

h) A concretização das situações de facto e de direito integradoras de 
eventuais infrações financeiras e seus responsáveis, com indicação 
das provas recolhidas, se for caso disso; 

i) A apreciação da economia, eficiência e eficácia da gestão financeira, 
se for caso disso;

j) As recomendações em ordem a serem supridas as deficiências da 
respetiva gestão financeira, bem como de organização e funcionamento 
dos serviços;

k) Os emolumentos devidos e outros encargos a suportar pelas entidades 
auditadas.

5. O Ministério Público deve ser notificado do relatório final aprovado pelo 
Tribunal de Contas, pela 2ª Secção, sem prejuízo do disposto nos número 
1 e 2 do artigo 26.º e do número 1 do artigo 58.º.

Artigo 55.º
Auditorias

1. O Tribunal de Contas pode, para além das auditorias necessárias à 
verificação externa das contas, realizar a qualquer momento, por iniciativa 
sua ou a solicitação da Assembleia Nacional, auditorias de qualquer tipo 
ou natureza a determinados atos, procedimentos ou aspetos da gestão 
financeira de uma ou mais entidades sujeitas aos seus poderes de controlo 
financeiro.

2. Os processos de auditoria concluem pela elaboração e aprovação de um 
relatório, ao qual se aplica o disposto nas alíneas e) a k) do número 4 e no 
número 5, ambos do artigo 54.º.

3. O Tribunal de Contas deve comunicar à entidade referida no número 1 
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do presente artigo, o resultado das auditorias por elas solicitadas, sem 
prejuízo do disposto no número 3 do artigo 10.º.

Artigo 56.º 
Recurso a empresas de auditoria e consultores técnicos

1. Sempre que necessário, o Tribunal de Contas pode recorrer a empresas 
de auditoria ou a consultores técnicos para a realização de tarefas 
indispensáveis ao exercício das suas funções, quando estas não possam 
ser desempenhadas pelos serviços de apoio do Tribunal de Contas ou 
requisitadas a qualquer das entidades referidas no artigo 3.º.

2. As empresas de auditoria referidas no número anterior, devidamente 
credenciadas, gozam das mesmas prerrogativas dos funcionários dos 
serviços de apoio do Tribunal de Contas no desempenho das suas missões.

3. Quando o Tribunal de Contas realizar auditorias a solicitação da Assembleia 
Nacional, o pagamento devido às referidas empresas e consultores deve 
ser suportado pelas entidades que pediram a auditoria, para além dos 
emolumentos legais.

4. O disposto no número anterior é aplicável aos casos em que o Tribunal 
de Contas necessite de celebrar contratos de prestação de serviços para 
coadjuvação nas auditorias a realizar pelos seus serviços de apoio, nos 
termos a regulamentar. 

5. Sendo várias as entidades fiscalizadas, o Tribunal de Contas deve fixar 
em relação a cada uma delas a quota-parte do pagamento do preço dos 
serviços contratados.
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Secção V
Fiscalização das Contas e da Atividade 

 do Tribunal de Contas

Artigo 57.º 
Fiscalização das contas e da atividade 

do Tribunal de Contas

1. A fiscalização das contas do Tribunal de Contas está sujeita ao disposto 
na lei para todos os responsáveis financeiros.  

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a fiscalização do Tribunal 
de Contas deve, em cada ano, obedecer ao seguinte regime especial:  

a) Integração das respetivas contas relativas à execução do Orçamento 
do Estado na Conta Geral do Estado;  

b) Verificação externa anual das contas do Tribunal de Contas, incluindo 
a do Cofre do Tribunal de Contas, efetuada por uma empresa 
especializada, escolhida através de concurso, devendo a empresa 
remeter o relatório dessa verificação à Assembleia Nacional, ao 
Governo e ao Tribunal de Contas;   

c) Apresentação de um relatório anual à Assembleia Nacional, nos termos 
do disposto no número 3 do artigo 41.º e no número 2 do artigo 75.º;  

d) Publicação de uma conta consolidada e do relatório referido na alínea 
b) em anexo ao relatório a que se refere a alínea anterior.  

Artigo 58.º 
Remessa de processos ao Ministério Público

1. Sempre que os processos de verificação das contas ou dos relatórios pelos 
Serviços de Apoio do Tribunal de Contas evidenciem factos constitutivos de 
responsabilidade financeira, devem os respetivos processos ser remetidos 
ao Ministério Público, por despacho do juiz competente, para a eventual 
efetivação de responsabilidade financeira. 
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2. Para efetivação de responsabilidades pelas infrações a que se refere o 
número 1 do artigo 66.º, podem também servir de base à instauração 
do processo respetivo outros relatórios e informações elaborados pelos 
serviços de apoio do Tribunal, mediante requerimento do Diretor-geral 
dirigido à Secção competente. 

CAPÍTULO V
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS

Secção I
Modalidades de Responsabilidade Financeira

 
Artigo 59.º 

Modalidades de responsabilidade

A responsabilidade financeira é reintegratória e sancionatória. 

Secção II
Responsabilidade Financeira Reintegratória

 
Artigo 60.º 

Reposições por alcances, desvios 
e pagamentos indevidos

1. Nos casos de alcance, desvio de dinheiros ou valores públicos, e ainda de 
pagamentos indevidos, pode o Tribunal de Contas condenar o responsável 
a repor as importâncias abrangidas pela infração, sem prejuízo de qualquer 
outro tipo de responsabilidade em que o mesmo possa incorrer. 

2. Existe alcance quando haja desaparecimento de dinheiro ou de outros 
valores ou falta de justificação da saída de fundos do Estado ou de outras 
entidades públicas.     

3. Existe desvio de dinheiros ou valores públicos quando se verifique o seu 
desaparecimento por ação voluntária de qualquer agente público que a 
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eles tenha acesso por causa do exercício das funções públicas que lhe 
estão cometidas.  

4. Consideram-se pagamentos indevidos para o efeito de reposição, os 
pagamentos ilegais que causarem dano para o erário, incluindo aqueles 
a que corresponda contraprestação efetiva que não seja adequada ou 
proporcional à prossecução das atribuições da entidade em causa ou aos 
usos normais de determinadas atividades. 

5. Sempre que da violação de normas financeiras, incluídas no domínio 
da contratação pública, resultar para a entidade pública obrigação de 
indemnizar, o Tribunal pode condenar os responsáveis na reposição das 
quantias correspondentes.

6. A reposição inclui os juros de mora sobre os respetivos montantes, aos 
quais se aplica o regime das dívidas fiscais, contados desde a data da 
infração, ou, não sendo possível determiná-la, desde o último dia da 
respetiva gerência. 

 
Artigo 61.º 

Reposição por não arrecadação de receitas

1. Nos casos de prática, autorização ou sancionamento, com dolo ou culpa 
grave, que impliquem a não liquidação, cobrança ou entrega de receitas 
com violação das normas legais aplicáveis, pode o Tribunal de Contas 
condenar o responsável na reposição das importâncias não arrecadadas 
em prejuízo do Estado ou de outras entidades públicas. 

Artigo 62.º 
Responsabilidade

1. Nos casos referidos nos artigos anteriores, a responsabilidade pela reposição 
dos respetivos montantes, recai sobre o agente ou agentes da ação. 

2. A responsabilidade prevista no número anterior recai sobre os membros 
do Governo por todos os atos que praticarem, ordenarem, autorizarem ou 
sancionarem, referentes a liquidação de receitas, cobrança, pagamentos, 
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concessões, contratos ou quaisquer outros assuntos sempre que deles 
resulte ou possa resultar dano para o Estado: 

a) Quando não tenham sido ouvidos os serviços competentes; 

b) Quando, esclarecidos por estes em conformidade com as leis, hajam 
adotado resolução diferente.

3. A responsabilidade financeira reintegratória recai também nos gerentes, 
dirigentes ou membros dos órgãos de gestão administrativa e financeira 
ou equiparados e exatores dos serviços, organismos e outras entidades 
sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas. 

4. A responsabilidade financeira reintegratória pode recair ainda nos 
funcionários ou agentes que, nas suas informações para os membros do 
Governo ou para os gerentes, dirigentes ou outros administradores, não 
esclareçam os assuntos da sua competência, de harmonia com a lei. 

5. A responsabilidade prevista nos números anteriores só ocorre se a ação 
for praticada com culpa. 

6. Aos visados compete assegurar a cooperação e a boa-fé processual com o 
Tribunal, competindo-lhes demonstrar que utilizaram legal e regularmente 
os dinheiros e outros valores públicos colocados à sua disposição, tendo 
direito a aceder a toda a informação disponível e necessária ao exercício 
do contraditório. 

Artigo 63.º
Responsabilidade direta e subsidiária

1. A responsabilidade nos termos dos artigos anteriores pode ser direta ou 
subsidiária. 

2. A responsabilidade direta recai sobre o agente ou agentes da ação. 

3. É subsidiária a responsabilidade financeira reintegratória dos membros 
do Governo, gerentes, dirigentes ou membros dos órgãos de gestão 
administrativa e financeira ou equiparados e exatores dos serviços, 
organismos e outras entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas, 
se forem estranhos ao fato, quando: 
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a) Por permissão ou ordem sua, o agente tiver praticado o fato sem 
se verificar a falta ou impedimento daquele a que pertenciam as 
correspondentes funções; 

b) Por indicação ou nomeação sua, pessoa já desprovida de idoneidade 
moral, e como tal reconhecida, haja sido designada para o cargo em 
cujo exercício praticou o facto; 

c) No desempenho das funções de fiscalização que lhe estiverem 
cometidas, houverem procedido com culpa grave, nomeadamente, 
quando não tenham acatado as recomendações do Tribunal de Contas 
em ordem à existência de controlo interno. 

Artigo 64.º 
Responsabilidade solidária

Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, se forem vários os responsáveis 
financeiros pelas ações nos termos dos artigos anteriores, a sua responsabilidade, 
tanto direta como subsidiária, é solidária, e o pagamento da totalidade da 
quantia a repor por qualquer deles extingue o procedimento instaurado ou 
obsta à sua instauração, sem prejuízo do direito de regresso. 

Artigo 65.º
Avaliação da culpa

1. O Tribunal de Contas avalia o grau de culpa de harmonia com as 
circunstâncias do caso, tendo em consideração as competências do cargo 
ou a índole das principais funções de cada responsável, o volume e fundos 
movimentados, o montante material da lesão dos dinheiros ou valores 
públicos, o grau de acatamento de eventuais recomendações do Tribunal 
e os meios humanos e materiais existentes no serviço, organismo ou 
entidade sujeitos à sua jurisdição. 

2. Quando se verifique negligência, o Tribunal de Contas pode reduzir ou 
relevar a responsabilidade em que houver incorrido o infrator, devendo 
fazer constar da decisão as razões justificativas da redução ou da relevação. 
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Secção III
Responsabilidade sancionatória

 
Artigo 66.º 

Responsabilidades financeiras sancionatórias

1. O Tribunal de Contas pode aplicar multas nos casos seguintes: 

a) Pela não liquidação, cobrança ou entrega nos cofres do Estado das 
receitas devidas; 

b) Pela violação das normas sobre a elaboração e execução dos 
orçamentos, bem como da assunção, autorização ou pagamento de 
despesas públicas; 

c) Pela falta de efetivação ou retenção indevida dos descontos legalmente 
obrigatórios a efetuar ao pessoal; 

d) Pela violação de normas legais ou regulamentares relativas à gestão 
e controlo orçamental, de tesouraria e de património; 

e) Pelos adiantamentos por conta de pagamentos nos casos não 
expressamente previstos na lei;

f) Pela utilização de empréstimos públicos em finalidade diversa da 
legalmente prevista, bem como pela ultrapassagem dos limites legais 
da capacidade de endividamento; 

g) Pela utilização indevida de fundos movimentados por operações de 
tesouraria para financiar despesas públicas;

h) Pela execução de contratos a que tenha sido recusado o visto ou de 
contratos que não tenham sido submetidos à fiscalização prévia 
quando a isso estavam legalmente sujeitos ou pela ilegal execução 
anterior ao visto do Tribunal; 

i) Pela utilização de dinheiros ou outros valores públicos em finalidade 
diversa da legalmente prevista; 

j) Pela violação de normas legais ou regulamentares relativas à 
contratação pública, bem como à admissão de pessoal; 
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k) Pelo não acionamento dos mecanismos legais relativos ao exercício 
do direito de regresso, à efetivação de penalizações ou a restituições 
devidas ao erário; 

l) Pela não prestação de contas ou pela sua apresentação com deficiências 
tais que impossibilitem ou gravemente dificultem a sua verificação, 
sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 60.º. 

2. As multas referidas no número anterior têm como limite mínimo o 
montante correspondente a 200.000$00 (duzentos mil escudos) e como 
limite máximo o correspondente a 2.000.000$00 (dois milhões de escudos).  

3. Se o responsável proceder ao pagamento da multa em fase anterior à de 
julgamento, o montante a liquidar é o mínimo. 

4. Se a infração for cometida com dolo, o limite mínimo da multa é igual a 
um terço do limite máximo. 

5. Se a infração for cometida por negligência, o limite máximo da multa será 
reduzido a metade. 

6. A aplicação de multas não prejudica a efetivação da responsabilidade 
pelas reposições devidas, se for caso disso.  

7. A 1ª e 2ª Secções poderão, desde logo, e em função das circunstâncias 
de cada caso, relevar a responsabilidade por infração financeira apenas 
passível de multa quando:  

a) Se evidenciar suficientemente que a falta só pode ser imputada ao 
seu autor a título de negligência;  

b) Não tiver havido antes recomendação do Tribunal de Contas ou de 
qualquer órgão de controlo interno ao serviço inspecionado para 
correção da irregularidade do procedimento adotado;  

c) Tiver sido a primeira vez que o Tribunal de Contas ou um órgão 
de controlo interno tenham censurado os responsáveis do serviço 
inspecionado pela sua prática. 
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Artigo 67.º
Outras infrações

1. O Tribunal de Contas pode ainda aplicar multas nos casos seguintes:  

a) Falta de remessa tempestiva de contas ao Tribunal de Contas; 

b) Falta de prestação tempestiva de documentos que a lei obrigue a 
remeter;  

c) Falta de prestação de informações pedidas, de remessa de documentos 
solicitados ou de comparência para a prestação de declarações;  

d) Falta de colaboração injustificada ao Tribunal de Contas;  

e) Inobservância dos prazos legais de remessa ao Tribunal de Contas 
dos processos relativos a atos ou contratos que produzam efeitos 
antes do visto;  

f) Publicação no Boletim Oficial de ato sujeito à sua fiscalização sem 
ter sido previamente visado, ou sem menção ou declaração a que se 
refere o artigo 92.º;  

g) Introdução nos processos de elementos que possam induzir o Tribunal 
de Contas em erro nas suas decisões ou relatórios;

h) Pelo não acatamento injustificado das injunções e das recomendações 
do Tribunal.

2. As multas previstas no número 1 têm como limite mínimo o montante 
de 50.000$00 (cinquenta mil escudos) e como limite máximo o montante 
de 500.000$00 (quinhentos mil escudos). 

3. Se as infrações previstas neste artigo forem cometidas com negligência, 
o limite máximo da multa deve ser reduzido a metade. 

4. As multas previstas no número 1 deste artigo são instauradas oficiosamente 
e correm por apenso aos processos da 1ª e 2ª Secções a que os factos 
respeitem ou, não sendo caso disso, em processo autónomo.
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Artigo 68.º
Regime

1. O Tribunal de Contas gradua as multas tendo em consideração a gravidade 
dos factos e as suas consequências, o grau de culpa, o montante material dos 
valores públicos lesados ou em risco, o nível hierárquico dos responsáveis, a 
sua situação económica, a existência de antecedentes e o grau de acatamento 
de eventuais recomendações do Tribunal. 

2. À responsabilidade sancionatória aplica-se, com as necessárias adaptações, 
o regime dos artigos 62.º e 63.º. 

Artigo 69.º
Desobediência qualificada

1. Nos casos de falta de apresentação de contas ou de documentos, ou de 
prestação de informação, a decisão fixa um prazo razoável para que o 
responsável proceda à sua entrega ao Tribunal. 

2. O incumprimento da ordem referida no número anterior, bem como a não 
comparência injustificada constituem crime de desobediência qualificada, 
cabendo ao Ministério Público a instauração do respetivo procedimento 
no tribunal competente. 

Secção IV
Causas de Extinção de Responsabilidades

 
Artigo 70.º 

Extinção de responsabilidades

1. O procedimento por responsabilidade financeira reintegratória extingue-
se pela prescrição ou pelo pagamento da quantia a repor em qualquer 
momento. 

2. O procedimento por responsabilidades sancionatórias, nos termos dos 
artigos 66.º e 67.º extingue-se:
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a) Pela prescrição; 

b) Pela morte do responsável; 

c) Pela amnistia; 

d) Pelo pagamento; 

e) Pela relevação da responsabilidade nos termos do número 7 do 
artigo 66.º. 

Artigo 71.º
Prazo de prescrição do procedimento

1. É de dez anos a prescrição do procedimento por responsabilidades 
financeiras reintegratórias e de cinco anos a prescrição por responsabilidades 
sancionatórias. 

2. O prazo da prescrição do procedimento conta-se a partir da data da 
infração ou, não sendo possível determiná-la, desde o último dia da 
respetiva gerência. 

3. O prazo da prescrição do procedimento suspende-se com a entrada da 
conta no Tribunal de Contas ou com o início da inspeção e até à audição 
do responsável, sem poder ultrapassar dois anos. 

CAPÍTULO VI
FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Secção I
Funcionamento

 
Artigo 72.º 
Reuniões

1. O Tribunal de Contas reúne-se em plenário, em conferência de Secção, 
com exceção da 1ª Secção que funciona com um juiz singular, e em sessão 
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diária para efeitos de visto e em sessão de julgamento de responsabilidades 
financeiras.

2. Do plenário fazem parte todos os juízes.  

3. A conferência da 2ª e 3ª Secções compreende os juízes que a integram, 
presidida pelo Presidente do Tribunal de Contas.  

4. Para efeitos de visto, bem como para julgamento e efetivação de 
responsabilidades financeiras, o tribunal funciona com a intervenção do 
juiz singular. 

Artigo 73.º 
Organização de reuniões

1. O Tribunal de Contas reúne-se em plenário sob convocatória do Presidente 
ou a solicitação de, pelo menos, um terço dos seus membros, sempre que 
seja necessário decidir sobre assuntos da respetiva competência. 

2. As secções reúnem-se em conferência pelo menos semanalmente e sempre 
que o Presidente as convoque, por sua iniciativa ou a solicitação dos 
respetivos juízes. 

3. As sessões de visto têm lugar todos os dias úteis, mesmo durante as férias.  

4. As reuniões dos plenários e das conferências das 2.ª e 3.ª Secções são 
secretariadas pelo Diretor-geral na qualidade de secretário de sessões, que 
pode intervir a solicitação do Presidente ou de qualquer juiz para apresentar 
esclarecimentos sobre os assuntos inscritos em tabela, competindo-lhe 
elaborar a ata. 

Artigo 74.º
Deliberações

1. O plenário e a conferência de secção funcionam e deliberam com mais de 
metade dos seus membros, votando o Presidente apenas em caso de empate, 
exceto nos casos previstos na alínea f) do número 1 do artigo seguinte. 

2. Na falta de quórum da conferência de uma secção, o Presidente pode 
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designar os juízes das outras secções necessários para o seu funcionamento 
e respetiva deliberação.

Secção II
Competências

Artigo 75.º 
Competência do Presidente do Tribunal de Contas

1. Compete ao Presidente do Tribunal de Contas:  

a) Representar o Tribunal e assegurar as suas relações com os demais 
órgãos de soberania, as autoridades públicas e a comunicação social;  

b) Presidir às reuniões do Tribunal, dirigindo e orientando os trabalhos;  

c) Apresentar propostas ao plenário e às conferências das secções para 
deliberação sobre as matérias da respetiva competência;  

d) Marcar as reuniões ordinárias e convocar as reuniões extraordinárias, 
ouvidos os juízes;  

e) Organizar a agenda de trabalhos de cada reunião, tendo em 
consideração as indicações fornecidas pelos juízes;

f) Votar o parecer sobre a Conta Geral do Estado, os acórdãos de fixação 
de jurisprudência e o regulamento de organização e funcionamento 
do Tribunal; 

g) Exercer os poderes de orientação e administração geral dos serviços 
de apoio do Tribunal, nos termos do artigo 36.º;   

h) Distribuir as férias dos juízes, após a sua audição;  

i) Nomear o pessoal dos serviços de apoio;  

j) Elaborar o relatório anual do Tribunal;    

k) Desempenhar as demais funções previstas na lei. 

2. Compete ainda ao Presidente do Tribunal apresentar ao Presidente da 
Assembleia Nacional o relatório anual, em nome do Tribunal. 
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3. Para a elaboração do relatório a que se refere a alínea j) do número 1, os 
juízes e o Diretor-geral devem enviar respetivamente os relatórios da sua 
atuação e dos serviços de apoio, até 4 de março do ano seguinte a que se 
refere o número anterior.  

Artigo 76.º 
Competência do plenário 

Compete ao plenário do Tribunal: 

a) Aprovar o parecer sobre a Conta Geral do Estado; 

b) Aprovar o relatório anual do Tribunal;

c) Aprovar os projetos de orçamento e os planos estratégicos, operacionais 
e de fiscalização; 

d) Aprovar as instruções que entender pertinentes; 

e) Uniformizar a jurisprudência nos termos do artigo 112º; 

f) Aprovar o recurso a empresas de auditoria e consultores técnicos; 

g) Solicitar a coadjuvação dos órgãos de controlo interno; 

h) Apreciar quaisquer outros assuntos que, pela sua importância ou 
generalidade, o justifiquem; 

i) Exercer as demais funções previstas na lei.  

Artigo 77.º 
Competência da primeira Secção

1. Compete ao juiz da 1.ª Secção: 

a) Reconhecer a isenção de visto, nos casos previstos na lei, bem como 
solicitar elementos adicionais ou informações aos respetivos serviços 
ou organismos;  

b) Decidir sobre a recusa de visto; 
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c) Comunicar ao Ministério Público os casos de infrações financeiras 
detetadas no exercício da fiscalização prévia ou concomitante; 

d) Aplicar as multas referidas no artigo 67.º, nos processos da sua 
competência;

e) Exercer as demais funções previstas na lei; 

f) Aprovar os relatórios relativos à fiscalização concomitante.

2. As decisões proferidas no âmbito da fiscalização prévia são notificadas 
ao Ministério Público no prazo de vinte e quatro horas. 

Artigo 78.º 
Competência da segunda Secção

1. Compete à 2ª Secção, em conferência: 

a) Ordenar a verificação externa de contas ou a realização de auditorias 
que não tenham sido incluídas no programa de ação; 

b) Ordenar auditorias solicitadas pela Assembleia Nacional; 

c) Aprovar os relatórios de verificação externa de contas ou de auditorias 
que não devam ser aprovados pelo plenário;

d) Homologar a verificação interna das contas que devam ser devolvidas 
aos serviços ou organismos;

e) Ordenar a verificação externa de contas na sequência de verificação 
interna.

2. Compete, designadamente, ao juiz, no âmbito da respetiva área de 
responsabilidade:

a) Coordenar a elaboração do projeto do parecer sobre a Conta Geral 
do Estado; 

b) Aprovar os programas e métodos a adotar nos processos de verificação 
externa de contas e auditorias;

c) Ordenar e, sendo caso disso, presidir às diligências necessárias à 
instrução dos respetivos processos;
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d) Apresentar proposta fundamentada ao plenário no sentido de ser 
solicitada a coadjuvação dos órgãos de controlo interno ou a recurso 
a empresas de auditorias ou consultoria técnica; 

e) Coordenar a elaboração do projeto de relatório de verificação externa 
de contas e das auditorias a apresentar ao plenário;

f) Aplicar as multas referidas no artigo 67.º nos processos da sua 
competência.

Artigo 79.º
Competência da terceira Secção

1. A terceira Secção funciona em conferência como instância de recurso e 
em 1ª instância com um juiz singular.

2. Compete à conferência da Secção: 

a) Julgar os recursos das decisões proferidas em 1ª instância, na primeira 
e terceira Secções incluindo as relativas a emolumentos; 

b) Julgar os recursos dos emolumentos fixados nos processos de 
verificação de contas e nos de auditoria da Secção;

c) Julgar os recursos das decisões de aplicação de multas, proferidas 
nas primeira e segunda Secções; 

d) Julgar os pedidos de revisão das decisões transitadas em julgado, 
proferidas em 1ª instância. 

3. Compete ao juiz singular da terceira Secção: 

a) Instruir e julgar os processos; 

b) Executar as decisões e acórdãos condenatórios, bem como a cobrança 
coerciva dos emolumentos e demais encargos fixados pelo Tribunal 
de Contas ou pela Direcção-geral do Tribunal de Contas. 

4. O juiz singular da decisão recorrida fica impedido de participar na 
conferência para apreciação da matéria de recurso, devendo ser substituído 
por outro, por despacho do Presidente. 



406 Coletânea de Legislação - Leis

Artigo 80.º
Férias

1. Aplica-se ao Tribunal de Contas o regime geral sobre férias judiciais 
aplicáveis aos Tribunais comuns. 

2. Relativamente às sessões de visto, não há férias judiciais. 

3. Os juízes do Tribunal de Contas têm direito a um período de férias igual 
ao atribuído aos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça e são 
fixadas de modo a garantir, permanentemente, o visto, através de um juiz 
em regime de turno. 

4. No gabinete do Presidente e nos serviços de apoio do Tribunal de Contas 
não há férias judiciais. 

Secção III
Serviços de Apoio

 
Artigo 81.º 

Organização

1. O Tribunal de Contas dispõe dos seguintes serviços de apoio: 

a) Gabinete do Presidente; 

b) Direcção-geral do Tribunal de Contas; 

c) Unidade de Auditoria Interna (AI). 

2. A Unidade de Auditoria Interna depende diretamente do Presidente do 
Tribunal de Contas.

3.  Sem prejuízo do disposto no número anterior, os serviços de apoio 
dependem hierarquicamente do Presidente e as equipas técnicas apenas 
funcionalmente deste órgão, sem prejuízo da devida articulação entre os 
juízes e o Presidente, relativamente aos auditores que lhes estão afetos.

4. O Tribunal de Contas dispõe de um quadro próprio de pessoal de apoio 
técnico e administrativo aprovado por Decreto-regulamentar.



407LEI N.º 24/IX /2018

5. O estatuto remuneratório dos auditores deve ser compatível com as 
funções inspetivas.

6. O pessoal técnico e administrativo do Tribunal de Contas deve pautar a sua 
atuação pela independência, imparcialidade, objetividade, conhecimento 
técnico, eficácia, eficiência, economicidade, zelo e comportamento ético.

Artigo 82.º 
Gabinete do Presidente

1. No exercício das suas funções, o Presidente é coadjuvado por um gabinete. 

2. O Gabinete do Presidente assegura ainda o apoio administrativo aos juízes 
e ao Ministério Público. 

3. A composição do Gabinete é equiparada ao do Presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça. 

4. Os membros do Gabinete são nomeados por despacho do Presidente. 

5. Incumbe ao Gabinete do Presidente: 

a) Estudar e preparar informações sobre as questões que lhe sejam 
submetidas pelo Presidente; 

b) Analisar e propor o seguimento a dar às petições, exposições e 
reclamações dirigidas ao Presidente; 

c) Reunir e selecionar informações, bem como elaborar estudos e 
propostas, tendo em vista as competências do Presidente em matéria 
de funcionamento do Tribunal; 

d) Coordenar e apoiar as atividades do Tribunal no âmbito das relações 
internacionais;  

e) Assegurar as relações do Tribunal de Contas e do Presidente com 
outros departamentos e instituições; e 

f) Assegurar a imagem e a comunicação externa da instituição. 
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Artigo 83.º 
Direcção-geral do Tribunal de Contas

A Direcção-geral do Tribunal de Contas (DGTC) tem por missão assegurar o 
planeamento, qualidade e controlo, o apoio técnico-operativo e instrumental 
ao Tribunal, incluindo a Secretaria Judicial, incumbindo-lhe, designadamente: 

a) Apoiar na conceção de políticas e estratégias a seguir em matéria de 
fiscalização das contas, tendo por base o Plano Estratégico do Tribunal 
de Contas, os demais instrumentos previsionais e as orientações 
superiores;

b) Elaborar o projeto dos planos operacionais do Tribunal; 

c) Assegurar o planeamento, a gestão e a administração dos recursos 
afetos ao Tribunal, incluindo a formação permanente dos recursos 
humanos;

d) Verificar os trabalhos preparatórios do parecer sobre a Conta Geral 
do Estado; 

e) Proceder à verificação das contas de gerência das entidades sujeitas 
ao controlo do Tribunal; 

f) Proceder ao exame preparatório dos atos a submeter à fiscalização 
prévia; 

g) Assegurar a emissão da declaração de conformidade relativamente 
aos atos sujeitos à fiscalização prévia; 

h) Assegurar a instrução dos restantes processos da competência do 
Tribunal; 

i) Desenvolver os procedimentos administrativos necessários à 
contratação de peritos;

j) Executar, em articulação com o Gabinete do Presidente, as atividades 
de cooperação internacional;

k) Assegurar, em articulação com o Gabinete do Presidente, o apoio 
técnico e administrativo às ações de cooperação no âmbito dos 
organismos internacionais de que o Tribunal seja membro e, bem 
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assim, no âmbito da cooperação bilateral com instituições congéneres 
estrangeiras;

l) Assegurar o apoio administrativo e processual inerente ao 
funcionamento dos plenários do Tribunal; 

m) Garantir a planificação e a avaliação das ações dos projetos financiados 
por entidades nacionais e estrangeiras; 

n) Manter relações funcionais com o Ministério Publico, acompanhando 
e controlando todos os atos previstos na lei para o cabal desempenho 
do mesmo.

Artigo 84.º 
Organização e funcionamento da Direcção-geral

1. A DGTC é dirigida por um Diretor-geral. 

2. Integra a DGTC: 

a) A Direção de Serviços de Apoio Técnico (DAT); 

b) A Direção de Serviço de Apoio Instrumental (DAI); 

c) O Gabinete de Planeamento e Controlo de Qualidade (GP); e

d) A Secretaria Judicial (SJ). 

3. Integra a DAT as seguintes unidades: 

a) Unidade de Parecer sobre a Conta Geral do Estado; 

b) Unidade de Controlo Prévio e Concomitante;

c) Unidade de Controlo Concomitante e Sucessivo. 

4. Integra a DAI as seguintes unidades: 

a) Unidade de Gestão Financeira e Patrimonial (UGFP); 

b) Unidade de Gestão e Formação de Pessoal (UGP); 

c) Unidade de Sistemas e Tecnologias de Informação (USTI); e 

d) Unidade de Arquivo, Documentação e Informação (UADI). 
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5. A DAT organiza-se segundo as competências de cada Secção do Tribunal 
ou áreas de responsabilidade dos juízes, de acordo com unidades de 
especialização. 

6. A distribuição das competências, bem como a sua fixação quando for o 
caso, da DAT, DAI, GP, AI e Secretaria Judicial bem como das respetivas 
unidades, é feita por despacho do Presidente, sob proposta do Diretor-geral. 

7. A organização e funcionamento da DAT a que se refere o número anterior 
deve ter em conta os programas de fiscalização e controlo e das linhas 
gerais de organização e funcionamento aprovadas pelo plenário.

8. As unidades são dirigidas por coordenadores. 

9. Quando se justificar um coordenador pode dirigir duas ou mais unidades. 

10. Por despacho do Presidente, sob proposta do Diretor-geral, sempre que 
o volume de serviço ou o carácter especializado das matérias o justifique, 
podem ser criadas, mediante reestruturação ou reconversão das existentes, 
outras unidades.

Artigo 85.º 
Gabinete de Planeamento e Controlo Interno de Qualidade

1. O Gabinete de Planeamento e Controlo de Qualidade tem por missão 
assegurar as funções de estudo e de investigação para apoio aos sistemas 
de fiscalização e controlo, de apoio ao planeamento das atividades do 
Tribunal e de tratamento de informação, competindo-lhe, designadamente, 
no domínio do planeamento e estudos: 

a) Organizar, assegurar e acompanhar o processo de implementação 
do planeamento estratégico do Tribunal;

b) Elaborar os projetos de investimentos propostos pelas DAT e DAI 
a fim de serem submetidos a financiamento; 

c) Prestar apoio técnico aos serviços e às unidades orgânicas na avaliação 
e planeamento das suas atividades; 

d) Apoiar as atividades do Tribunal no âmbito das relações internacionais; 
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e) Assistir o Presidente, em articulação com o Gabinete, na preparação 
de material de informação e de apoio, de encontros, seminários e 
audiências com autoridades e personalidades nacionais e estrangeiras; 

f) Recolher e analisar toda a informação pertinente sobre as questões 
de controlo financeiro proveniente das organizações internacionais 
ou de instituições superiores de controlo congéneres na perspetiva 
da sua eventual utilização nas ações de controlo do Tribunal; 

g) Controlar a execução dos planos de atividades; 

h) Consolidar a elaboração do relatório anual de atividades; 

i) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e 
nos programas de trabalho; 

j) Assegurar o funcionamento eficaz do sistema de avaliação e garantia 
da qualidade do serviço prestado de acordo com a estratégia e diretrizes 
emanadas superiormente, bem como realizar estudos nestas áreas, 
contribuindo para a promoção da qualidade dos serviços prestados; 

k) Elaborar e manter atualizado os indicadores de desempenho 
necessários à avaliação e garantia da qualidade das atividades de 
fiscalização; 

l) Emitir estudos e pareceres nas áreas jurídica, económica e financeira 
que lhe forem solicitados; 

m) Proceder ao tratamento da jurisprudência do Tribunal, dos relatórios, 
decisões, documentos e outros atos produzidos no seu âmbito, visando 
a sua introdução em bases de dados e a sua atualização, para eventual 
utilização em futuras ações de controlo do Tribunal; 

n) Acompanhar a atividade legislativa, designadamente na Assembleia 
Nacional, quando sejam relevantes para as funções do Tribunal 
e proceder ao tratamento dessa informação para divulgação ou 
introdução em bases de dados e sua atualização; 

o) Acompanhar a produção doutrinária, nacional e estrangeira, relevante 
para as funções do Tribunal, apresentando propostas relativas à 
aquisição da bibliografia respetiva; 
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p) Preparar e assegurar a edição de publicações do Tribunal;

q) Prosseguir as demais atribuições previstas na lei.

2. Incumbe ainda ao Gabinete de Planeamento e Controlo de Qualidade, no 
domínio do controlo de qualidade: 

a) Avaliar a qualidade dos trabalhos e a instrução dos processos efetuada 
pelos funcionários do Tribunal de Contas identificados na Resolução 
da Sistemática de Controlo e Qualidade; 

b) Efetuar recomendações com o intuito de melhorar a qualidade dos 
trabalhos e consequentemente a melhoria da qualidade dos produtos 
do Tribunal de Contas; 

c) Localizar e corrigir, tempestivamente, as deficiências no 
desenvolvimento dos trabalhos; 

d) Identificar as boas práticas que possam ser disseminadas; 

e) Identificar as necessidades de capacitação; 

f) Identificar as necessidades de revisão ou de elaboração de documentos 
técnicos; 

g) Manter informados a DAT, a Direcção-geral, bem assim o Plenário, 
sobre a qualidade dos trabalhos e a DAI, sobre as necessidades 
de formação e as notas de qualidade que impactam a avaliação de 
desempenho;

h) Dar subsídios objetivos aos coordenadores, DAT e juízes para efeitos 
de avaliação de desempenho anual; 

i) Participar em outras atividades para as quais for superiormente 
indigitado;

j) Coordenar o processo de elaboração do plano de prevenção de riscos 
de gestão e acompanhar a sua execução;

k) Prosseguir as demais atribuições previstas na lei.

3. O Gabinete de Planeamento e Controlo de Qualidade é dirigido por um 
Diretor de Serviço.
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Artigo 86.º 
Sistema de informação

1. O Tribunal de Contas dispõe de um sistema de informação gerido 
informaticamente, integrado em rede e interativa relativamente ao Tribunal 
de Contas e aos serviços de apoio. 

2. O sistema tem como objetivo, promover a eficiência e a eficácia do 
Tribunal de Contas, nomeadamente aos níveis da gestão e das atribuições, 
competindo-lhe garantir: 

a) A otimização dos recursos, designadamente em termos de informação 
a produzir, seu conteúdo, normalização e distribuição; 

b) A utilidade e a oportunidade da informação; 

c) A fiabilidade da informação; 

d) A segurança da informação. 

3. O sistema de informação deve ser regulamentado pelo plenário. 

Artigo 87.º 
Secretaria Judicial

1. A Secretaria Judicial do Tribunal tem por missão garantir o apoio 
administrativo e processual inerente ao funcionamento do Tribunal, nas 
suas diversas áreas e modos de atuação, incumbindo-lhe, nomeadamente: 

a) Prestar apoio ao plenário, à conferência das Secções e às sessões 
diárias de Visto;  

b) Assegurar o registo, o controlo administrativo e a regular tramitação, 
gestão e movimentação dos processos de fiscalização prévia e dos 
processos de fiscalização sucessiva;  

c) Proceder à classificação, numeração sequencial e registo das espécies 
processuais previstas na lei;  

d) Proceder à execução de todo o expediente relativo aos processos e 
documentos que corram os seus termos pelo Tribunal, designadamente 



414 Coletânea de Legislação - Leis

o cumprimento de diligências ordenadas, comunicações, citações, 
notificações e, sendo o caso, a sua remessa ao arquivo;  

e) Velar pelo cumprimento das determinações constantes das 
deliberações do Tribunal;  

f) Proceder à classificação, numeração sequencial e registo dos processos 
oriundos de órgãos de controlo interno, bem como de denúncias, 
queixas e exposições;  

g) Receber, registar a entrada de papéis e documentos e efetuar a sua 
distribuição pelas diversas unidades e núcleos;  

h) Distribuir e publicitar as decisões pelas diversas unidades;  

i) Promover o controlo de entrada de contas e pedidos de prorrogação 
de prazos.  

2. A Secretaria é dirigida por um Secretário Judicial. 

CAPÍTULO VII
PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS

Secção I
Disposições Diversas

Artigo 88.º 
Lei aplicável

O processo no Tribunal de Contas rege-se pelo disposto na presente lei e, 
supletivamente: 

a) Pelo Código de Processo Civil, relativamente à distribuição e ao 
julgamento dos processos de efetivação de responsabilidades e 
execução das decisões.

b) Pela legislação que regula o procedimento e o processo administrativo, 
relativamente aos procedimentos administrativos dos serviços de 
apoio ao Tribunal de Contas, exceto quando estes atuarem no âmbito 
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da fiscalização e controlo financeiro e na preparação e execução de 
atos judiciais;

c) Pelo Código de Processo Penal, em matéria sancionatória. 

Artigo 89.º 
Distribuição

1. Salvo o disposto no número seguinte, a distribuição é o meio utilizado 
para designar o juiz relator. 

2. Nos processos de visto, este cabe ao juiz de turno. 

3. Os processos de visto são distribuídos por turnos quinzenais, ouvidos os 
juízes e segundo a respetiva ordem de antiguidade no Tribunal. 

4. Durante as férias judiciais, serão estabelecidos turnos próprios para as 
sessões diárias de visto, ouvidos os juízes. 

5. A distribuição dos processos de verificação dos atos e contratos é feita 
aos juízes da 1.ª Secção. 

6. O recurso é distribuído, de forma alternada, para a conferência da 3.ª 
Secção, entre os Juízes da 1.ª e da 3.ª Secção, com exclusão dos Juízes que 
tenham participado na decisão recorrida, os quais também não poderão 
intervir na respetiva discussão e votação. 

7. A distribuição do processo de verificação da Conta Geral do Estado para 
efeito de emissão do parecer é feita em cada ano de forma alternada aos 
juízes da 2.ª Secção. 

8. A distribuição dos processos de verificação das contas e dos relatórios 
do Sistema de Controlo Financeiro do Estado não relacionados com os 
referidos no número 5 é feita de forma equitativa ouvidos os juízes da 3.ª 
Secção. 

9. O recurso para uniformização de jurisprudência é distribuído, por sorteio, 
para o plenário, entre os Juízes da 1.ª e da 3.ª Secção.
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Secção II
Fiscalização Prévia

Artigo 90.º 
Remessa dos processos ao Tribunal de Contas

1. Os processos a remeter ao Tribunal de Contas para fiscalização prévia devem 
ser instruídos pelos respetivos serviços ou organismos em conformidade 
com as instruções publicadas no Boletim Oficial. 

2. Os processos relativos a atos e contratos que podem produzir efeitos antes 
do visto, devem ser remetidos ao Tribunal de Contas, sob pena de cessação 
dos respetivos efeitos, salvo motivos ponderosos, que o Tribunal de Contas 
deve avaliar, ou disposição em contrário, no prazo de trinta dias, a contar 
da data da produção dos efeitos, nos termos do número 2 do artigo 43.º. 

3. O Presidente do Tribunal de Contas pode, a solicitação dos serviços 
interessados, prorrogar os prazos referidos até sessenta dias, quando 
houver razão que o justifique. 

4. Salvo disposição legal em contrário ou delegação de competência, cabe ao 
dirigente máximo do serviço ou ao presidente do órgão executivo ou de 
administração, o envio dos processos para fiscalização prévia, bem como a 
posterior remessa dos mesmos, nos termos do número 2 do artigo seguinte. 

Artigo 91.º 
Verificação dos processos

1. A verificação preliminar dos processos de visto pela Direção-geral do 
Tribunal de Contas deve ser feita no prazo de oito dias úteis a contar da data 
do registo de entrada e pela ordem cronológica, podendo os mesmos ser 
devolvidos aos serviços ou organismos para qualquer diligência instrutória. 

2. Nos casos em que os respetivos atos ou contratos produzem efeitos antes 
do visto, os processos devolvidos devem ser de novo remetidos ao Tribunal 
de Contas, no prazo de trinta dias a contar da data de receção. 
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3. Decorrido o prazo da verificação preliminar, os processos devem ser objeto 
de declaração de conformidade ou, havendo dúvidas sobre a legalidade 
dos respetivos atos ou contratos, ser apresentados ao juiz de turno. 

4. A inobservância do prazo previsto no número 2, bem como dos do artigo 
anterior não é fundamento de recusa do visto, mas faz cessar imediatamente 
a execução dos atos, sob pena de procedimento para efetivação da respetiva 
responsabilidade financeira. 

Artigo 92.º
Declaração de conformidade

1. Sempre que da análise do processo não resulte qualquer dúvida sobre a 
legalidade do ato ou contrato, designadamente pela sua identidade com 
outros já visados, quer quanto à situação de facto, quer quanto às normas 
aplicáveis, pode ser emitida declaração de conformidade pela Direção-
geral do Tribunal de Contas. 

2. Não são passíveis de declaração de conformidade, as obrigações gerais da 
dívida fundada e os contratos e outros instrumentos de que resulte dívida 
pública, nem os atos ou contratos remetidos ao Tribunal de Contas depois 
de ultrapassados os prazos referidos nos números 1 e 2 do artigo anterior.   

3. A relação dos processos de visto devidamente identificados objeto de 
declaração de conformidade é homologada pelo juiz de turno. 

Artigo 93.º 
Dúvidas de legalidade

1. Os processos em que haja dúvidas de legalidade sobre os respetivos atos, 
contratos e demais instrumentos jurídicos são apresentados ao juiz de 
turno com um relatório que, além do mais, deve conter: 

a) A descrição sumária do objeto do ato ou contrato sujeito a visto; 

b) As normas legais permissivas; 
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c) Os factos concretos e os preceitos legais que constituem a base da 
dúvida ou obstáculo à concessão do visto; 

d) A identificação de acórdãos ou deliberações do Tribunal de Contas 
em casos iguais; 

e) A indicação do termo do prazo de decisão para efeitos de eventual 
visto tácito; e

f) Os emolumentos devidos. 

2. Se houver motivo para recusa do visto, o juiz de turno decide em despacho 
fundamentado, nos termos do artigo 44.º.   

Artigo 94.º 
Visto tácito

1. Os atos, contratos e demais instrumentos jurídicos remetidos ao Tribunal 
de Contas para fiscalização prévia consideram-se visados ou declarados 
conformes se não tiver havido decisão de recusa de visto no prazo de 
trinta dias após a data do seu registo de entrada, podendo os serviços ou 
organismos iniciar a execução dos atos ou contratos se, decorridos cinco 
dias úteis sobre o termo daquele prazo, não tiverem recebido a comunicação 
prevista no número seguinte. 

2. A decisão da recusa de visto, ou pelo menos o seu sentido, deve ser 
comunicada no próprio dia em que foi proferida. 

3. O prazo do visto tácito corre durante as férias judiciais, mas não inclui 
sábados, domingos ou dias feriados, e interrompe-se na data do ofício 
que solicite quaisquer elementos ou diligências instrutórias até à data 
do registo da entrada no Tribunal de Contas do ofício com a satisfação 
desse pedido. 

4. Devem ser comunicadas aos serviços ou organismos as datas do registo 
referidas nos números 1 e 3. 
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Secção III
Fiscalização Sucessiva

Artigo 95.º 
Procedimentos 

1. Os processos de elaboração do parecer sobre a Conta Geral do Estado 
constam do regulamento de organização e funcionamento do Tribunal 
de Contas. 

2. Os procedimentos de verificação de contas e dos relatórios de auditoria 
pelos Serviços de Apoio Técnico do Tribunal de Contas constam de 
manuais de procedimentos de verificação aprovados pelo Tribunal de 
Contas em plenário.  

3. O princípio do contraditório nos processos de verificação de contas e 
relatórios do Sistema de Controlo Financeiro do Estado é realizado por 
escrito. 

4. Nos processos de verificação de contas ou dos relatórios pelos Serviços 
de Apoio do Tribunal de Contas, o Tribunal pode:

a) Requisitar documentos e informações suplementares; 

b) Ordenar a comparência dos responsáveis para prestar informações 
ou esclarecimentos; 

c) Solicitar pelos Serviços de Apoio do Tribunal de Contas a realização 
de averiguações, inquéritos e sindicâncias, tendo em conta os objetivos 
fixados pelo Tribunal;

d) Recorrer a peritos para realizar exames, vistorias, avaliações ou 
outras diligências.
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Secção IV
Processo Jurisdicional

Artigo 96.º 
Objeto

O objeto do processo jurisdicional é o julgamento e a efetivação da 
responsabilidade financeira. 

Artigo 97.º 
Início do processo jurisdicional

O processo jurisdicional inicia-se na sequência das seguintes ações de 
fiscalização: 

a) Verificação de contas; 

b) Verificação dos relatórios de sindicâncias realizadas pelo Sistema 
de Controlo Financeiro do Estado, a solicitação do Tribunal, com 
vista à fixação de débitos aos responsáveis, por omissão de contas;

c) Verificação de outros relatórios pelos Serviços de Apoio do Tribunal 
de Contas; 

d) Verificação do requerimento do Ministério Público para a efetivação 
de responsabilidades financeiras no âmbito do parecer sobre a Conta 
Geral do Estado; 

e) Outras ações de controlo desenvolvidas pelo Tribunal de Contas. 

Artigo 98.º 
Legitimidade para requerer a efetivação de responsabilidade

1. O julgamento e a efetivação de responsabilidade nos termos dos artigos 
58.º e 97.º, independentemente das qualificações jurídicas dos factos 
constantes dos respetivos relatórios, despachos ou participações, podem 
ser requeridos: 

a) Pelo Ministério Público; 
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b) Por órgãos de direção, superintendência ou tutela sobre os visados, 
relativamente aos relatórios das ações de controlo do Tribunal; 

c) Pelos órgãos de controlo interno responsáveis pelos relatórios 
referidos na alínea b) do número 2 do artigo 13.º.

2. O direito de ação previsto nas alíneas b) e c) do número anterior, tem 
carácter subsidiário, podendo ser exercido no prazo de trinta dias a contar 
do conhecimento do despacho do Ministério Público que declare não 
requerer procedimento jurisdicional. 

3.  Sempre que o Ministério Público decidir não requerer o processo 
jurisdicional, sem prejuízo do disposto na alínea e) do número 2 do artigo 
25.º, o juiz do processo é notificado pela Secretaria. 

4. As entidades referidas nas alíneas b) e c) do número 1 podem fazer-se 
representar por  advogado com funções de apoio jurídico. 

5. A competência referida no número 1 deve ser exercida no prazo de trinta 
dias a partir da data da remessa do processo, ou da notificação do despacho 
do Ministério Público, pela Secretaria do Tribunal, quando se trata dos 
órgãos referidos nas alíneas b) e c) do número 1. 

6. A notificação a que se refere o número anterior pode ser pessoal ou por 
correio com aviso de receção. 

7. Quando a ação for exercida pelos órgãos referidos nas alíneas b) e c) do 
número 1 o Procurador-geral da República deve ser notificado para indicar 
um outro representante no respetivo processo. 

8. Em caso de efetivação de responsabilidade, é assegurado ao responsável 
previamente à instauração dos processos de efetivação de responsabilidade, 
bem como dos processos de multa, o direito de requerer o pagamento 
voluntário, podendo ser efetuado em prestações. 

Artigo 99.º 
Requisitos do requerimento

1. Do requerimento devem constar: 
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a) A identificação do demandado, com a indicação do nome, residência e 
local ou sede onde o organismo ou entidade pública exerce a atividade 
respetiva, bem como o respetivo vencimento mensal líquido;

b) O pedido e a descrição dos factos e das razões de direito em que se 
fundamenta; 

c) A indicação dos montantes que o demandado deve ser condenado a 
repor, bem como o montante concreto da multa a aplicar; 

d) Tendo havido verificação da conta, parecer sobre a homologação do 
saldo de encerramento constante do respetivo relatório. 

2. No requerimento, podem deduzir-se pedidos cumulativos, ainda que por 
diferentes infrações, com as correspondentes imputações subjetivas. 

3. Os requerentes, nos casos em que exista responsabilidade sancionatória e 
reintegratória, formulam, na sua ação, os pedidos de multa e de reposição. 

4. Havendo lugar a responsabilidade subsidiária, os órgãos com legitimidade 
devem requerer a sua efetivação conjuntamente com a responsabilidade 
direta. 

5. Todas as provas devem ser apresentadas com o requerimento e com a 
indicação dos factos que visam provar.

6. Nos processos da competência do Tribunal de Contas só serão admitidas a 
prova por inspeção, a prova documental e, quando o Tribunal o considere 
necessário, a prova pericial.

Artigo 100.º
Autuação e distribuição

1. Logo que seja recebido ou apresentado o requerimento referido nos artigos 
anteriores, com os documentos que o acompanham, deve ser registado 
no livro competente. 

2. O processo depois de registado e nele averbado a sua entrada, deve ser 
autuado e distribuído ao juiz da 3.ª Secção, para julgamento. 
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Artigo 101.º 
Citação

1. Se não houver razão para indeferimento liminar, o demandado é citado 
para contestar ou pagar voluntariamente no prazo de vinte dias. 

2. A citação é pessoal, mediante entrega ao citando de carta registada com 
aviso de receção, ou através de ato pessoal de funcionário do Tribunal, 
sempre com entrega de cópia do requerimento ao citando.  

3. Às citações e notificações aplicam-se ainda todas as regras constantes do 
Código de Processo Civil.  

4. O juiz pode, a requerimento do citado, conceder prorrogação razoável do 
prazo referido no número 1, até ao limite máximo de trinta dias, quando 
as circunstâncias do caso concreto, nomeadamente a complexidade ou o 
volume das questões a analisar, o justifiquem. 

5. O pagamento voluntário do montante pedido no requerimento do Ministério 
Público dentro do prazo da contestação é isento de emolumentos. 

Artigo 102.º 
Requisitos da contestação

1. A contestação é deduzida por artigos. 

2. Com a contestação o demandado deve apresentar todos os meios de prova, 
com a regra e a limitação do número 6 do artigo 99.º, sem prejuízo de o 
poder alterar ou aditar até oito dias antes do julgamento. 

3. Ainda que não deduza contestação, o demandado pode apresentar provas 
com indicação dos factos a que se destinam, desde que o faça dentro do 
prazo previsto no número anterior. 

4. A falta de contestação não produz efeitos cominatórios. 

5. O demandado pode ser representado por advogado.  
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Artigo 103.º
Sentença

1. O juiz não está vinculado ao montante indicado no requerimento, podendo 
condenar em maior ou menor quantia. 

2. No caso de condenação em reposição de quantias por efetivação de 
responsabilidade financeira, a sentença condenatória fixa a data a partir 
da qual são devidos os juros de mora respetivos. 

3. Nos processos em que houve verificação da conta de gerência, a sentença 
homologa o saldo de encerramento constante do respetivo relatório. 

4. Nos processos referidos no número anterior, havendo condenação em 
reposições de verbas, a homologação do saldo de encerramento e a extinção 
da respetiva responsabilidade só ocorrem após o seu integral pagamento. 

5. A sentença condenatória, em reposição ou multa, fixa os emolumentos 
devidos pelo demandado.

Artigo 104.º 
Pagamento em prestações

1. O pagamento do montante da condenação pode ser autorizado até seis 
prestações trimestrais, se requerido até ao trânsito em julgado da sentença 
condenatória, devendo cada prestação incluir os respetivos juros de mora, 
se for caso disso.

2. A falta de pagamento de qualquer prestação importa o imediato vencimento 
das restantes e a subsequente instauração do processo de execução fiscal. 

Artigo 105.º 
Prazo de julgamento

1. O prazo de julgamento dos processos de efetivação da responsabilidade 
financeira é de um ano, a partir da entrada do requerimento do Ministério 
Publico. 
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2. O prazo suspende-se pelo tempo que for necessário para obter informações, 
documentos ou para realizar diligências complementares. 

Secção V
Recurso

Artigo 106.º 
Objeto e legitimidade

1. As decisões finais de recusa, concessão e isenção de visto, as decisões da 
1.ª instância, da 3.ª Secção, as decisões de aplicação de multas proferidas 
pela 1.ª e 2.ª Secções, bem como as que respeitem a emolumentos, podem 
ser impugnadas, por recurso para a conferência da 3.ª Secção, pelas 
seguintes entidades:

a) O Ministério Público; 

b) O autor do ato ou a entidade que tiver autorizado o contrato a que 
foi recusado o visto; 

c) O serviço interessado através do seu dirigente máximo; 

d) Os responsáveis dirigentes condenados; 

e) Os que forem condenados em processo de multa; 

f) Quanto às decisões sobre emolumentos, aqueles sobre quem recai 
o respetivo encargo. 

2. Não são recorríveis os despachos interlocutórios dos processos da 
competência das 1.ª e 2.ª Secções nem as deliberações que aprovem 
processos de verificação de contas ou de relatórios pelos Serviços de 
Apoio do Tribunal de Contas e outros órgãos de Controlo Financeiro do 
Estado, salvo, quanto a estes, no que diz respeito à fixação de emolumentos 
e demais encargos. 

3. Nos processos da 3.ª Secção só cabe recurso das decisões finais proferidas 
em 1ª instância.  
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Artigo 107.º 
Forma e prazo de interposição

1. O recurso é interposto por requerimento dirigido ao Presidente do Tribunal, 
no qual devem ser expostas as razões de facto e de direito em que se 
fundamenta e formuladas conclusões no prazo de vinte dias contados da 
notificação da decisão recorrida. 

2. O recurso é distribuído, de forma alternada para a conferência da 3.ª 
Secção, entre os juízes da 1.ª e da 3.ª Secção, com exclusão dos juízes que 
tenham participado na decisão recorrida, os quais também não poderão 
intervir na respetiva discussão e votação. 

3. Distribuído e autuado o recurso e apensado ao processo onde foi proferida 
a decisão recorrida, é aberta conclusão ao relator para, em quarenta e oito 
horas, o admitir ou rejeitar liminarmente. 

4. No caso de improcedência do recurso não há lugar a preparos, mas são 
devidos emolumentos. 

5. No recurso a constituição de advogado não é obrigatória. 

Artigo 108.º 
Efeitos do recurso

1. Os recursos das decisões finais de condenação por responsabilidade 
sancionatória ou de recusa de visto, nos casos previstos no número 3 do 
artigo 43.º têm efeito suspensivo. 

2. O recurso das decisões finais de condenação por responsabilidade financeira 
reintegratória só tem efeito suspensivo se for prestada caução. 

 
Artigo 109.º 

Reclamação de não admissão do recurso

1. Do despacho que não admite o recurso pode o recorrente reclamar para 
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a conferência da 3ª Secção, no prazo de dez dias, expondo as razões que 
justifiquem a admissão do recurso. 

2. O relator pode reparar o despacho de indeferimento e fazer prosseguir 
o recurso. 

3. Se o relator sustentar o despacho liminar de rejeição do recurso, manda 
seguir a reclamação para o plenário. 

Artigo 110.º 
Tramitação

1. Admitido o recurso, os autos vão com vista por vinte dias ao Ministério 
Público para emitir parecer, se não for o recorrente. 

2. Se o recorrente for o Ministério Público, admitido o recurso, deve ser 
notificado para responder no prazo de vinte dias à entidade diretamente 
afetada pela decisão recorrida. 

3. Se no parecer o Ministério Público suscitar novas questões, é notificado 
o recorrente para se pronunciar no prazo de vinte dias. 

4. Emitido o parecer ou decorrido o prazo do número anterior, os autos só vão 
com vista por três dias aos restantes juízes se não tiver sido dispensada. 

5. Em qualquer altura do processo, o relator pode ordenar as diligências 
indispensáveis à decisão do recurso. 

Artigo 111.º
Julgamento do recurso

1. O relator apresenta o processo à sessão com um projeto de acórdão, cabendo 
ao Presidente dirigir a discussão e votar em caso de empate. 

2. Nos processos de fiscalização prévia, o Tribunal de Contas pode conhecer 
de questões relevantes para a concessão ou recusa do visto, mesmo que 
não abordadas na decisão recorrida ou na alegação do recorrente, se 
suscitadas pelo Ministério Público no respetivo parecer, cumprindo-se o 
disposto no número 3 do artigo anterior. 



428 Coletânea de Legislação - Leis

Artigo 112.º 
Julgamento do recurso pelo Plenário 

1. Se do projeto do acórdão distribuído pelo relator ou no decorrer dos 
debates da conferência da 3.ª Secção se puder inferir que o Tribunal vai 
pronunciar-se em sentido contrário ao seu acórdão anterior transitado 
em julgado, relativamente à mesma questão fundamental de direito, 
proferida no domínio da mesma legislação, pode o Presidente determinar 
que o julgamento se faça em plenário para assegurar a uniformidade e a 
harmonização da jurisprudência. 

2. O julgamento pelo plenário pode resultar da iniciativa do Ministério 
Público, do relator, dos adjuntos ou do recorrente. 

3. Ao julgamento em plenário aplica-se, com as necessárias adaptações, o 
disposto no artigo 640.º do Código do Processo Civil. 

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 113.º 
Processos de visto

O presente diploma aplica-se aos processos de visto e aos pedidos de 
reapreciação de recusa de visto que ainda não tenham decisão final na data 
da sua entrada em vigor. 

Artigo 114.º 
Outros processos

1. O presente diploma aplica-se aos processos pendentes relativos à 
fiscalização sucessiva na fase jurisdicional, sem prejuízo do disposto nos 
números seguintes. 

2. Os relatórios dos processos de julgamento de contas, com ou sem 
intervenção do Ministério Público, que evidenciem alcance, desvio de 
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dinheiros ou valores públicos ou pagamentos indevidos, uma vez aprovados 
em plenário, devem ser apresentados ao Ministério Público, para efeitos 
do disposto nos artigos 96.º e seguintes. 

3. A responsabilidade financeira reintegratória do artigo 60.º só pode ser 
efetivada pelo Tribunal relativamente a factos posteriores à entrada em 
vigor do presente diploma. 

4. As demais espécies de processos pendentes distribuídos já a um juiz 
apenas devem prosseguir seus termos, na 3.ª Secção, se evidenciarem 
infrações financeiras sancionadas pela lei vigente à data das respetivas 
ações e pelo presente diploma. 

5. Às infrações financeiras previstas nos números 2 e 4, aplica-se o regime de 
responsabilidade mais favorável, a qual se efetiva nos termos dos artigos 
96.º e seguintes. 

6. Os processos na fase jurisdicional pendentes não previstos nos números 
anteriores, bem como aqueles que, não estando ainda na fase jurisdicional, 
venham a evidenciar infrações financeiras abrangidas por amnistia ou por 
prescrição, podem ser arquivados por despacho do juiz da respetiva área, 
ouvido o Ministério Público. 

Artigo 115.º 
Regulamentos

1. Após a entrada em vigor da presente lei deve o Tribunal aprovar o seu 
regulamento de organização e funcionamento. 

2. Os regulamentos dos decretos-leis ora revogados mantêm-se em vigor 
até à aprovação de novos regulamentos, salvo se contrariarem o disposto 
na presente lei.

Artigo 116.º 
Norma revogatória

São revogadas as seguintes disposições legais: 
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a) Decreto-Lei n.º 33/89, de 3 de junho; 

b) Decreto-Lei n.º 46/89, de 26 de junho; 

c) Decreto-Lei n.º 47/89, de 26 de junho; 

d) Lei n.º 84/IV/93, de 12 de julho. 

Artigo 117.º 
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.

Aprovada em 15 de dezembro de 2017

O Presidente da Assembleia Nacional, em exercício,
Austelino Tavares Correia.

Promulgada em 29 de janeiro de 2018.

Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca.

Assinada em 30 de janeiro de 2018

O Presidente da Assembleia Nacional, em exercício,
Austelino Tavares Correia.
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LEI N.º 25/IX/2018
de 28 de fevereiro

Concede ao Governo autorização legislativa para aprovar 
o regime jurídico especial de protecção e conservação das 
tartarugas marinhas.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
c) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

É concedida ao Governo autorização legislativa para aprovar o regime jurídico 
especial de proteção e conservação das tartarugas marinhas em Cabo Verde. 

Artigo 2.º
Sentido e extensão

A autorização legislativa que se concede ao abrigo do artigo anterior tem o 
sentido e a extensão seguintes: 

a) Estabelecer o regime geral de proteção e conservação das tartarugas 
marinhas, designadamente a sua classificação como espécie vulnerável 
da fauna protegida ameaçada de extinção; as condutas proibidas; a 
atividade de observação, investigação e ensino; a captura acidental; 
os deveres dos cidadãos e das autoridades públicas e o papel das 
organizações não governamentais de defesa e preservação do 
ambiente; e a utilização ou exploração comercial da imagem das 
tartarugas marinhas;

b) Tipificar os seguintes crimes contra as diferentes espécies de 
tartarugas marinhas:

i) Captura, detenção ou abate intencional de quaisquer espécies 
de tartarugas marinhas, independentemente do lugar onde se 
encontre;

ii) Aquisição de espécies de tartarugas marinhas, vivas ou não 
vivas, incluindo ovos, restos ou parcelas;

iii) Comercialização das espécies de tartarugas marinhas, vivas 
ou não vivas, incluindo os ovos, os espécimes embalsamados e 
quaisquer restos ou parcelas;
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iv) Transporte ou desembarque de espécies de tartarugas marinhas, 
vivas ou não vivas;

v) Exportação de espécies de tartarugas marinhas, vivas ou 
não vivas, ovos ou quaisquer restos e produtos derivados para o 
exterior do país, incluindo com fins de investigação científica, 
sem autorização prévia da autoridade ambiental;

vi) Consumo de carne, ovos ou quaisquer restos ou parcelas das 
tartarugas marinhas;

c) Prever a punição da tentativa, independentemente da medida legal 
da pena, bem como a utilização por parte do agente do crime de 
veneno, meios explosivos ou outros instrumentos de similar eficácia 
para a espécie ou a fauna em geral como circunstâncias agravantes, 
para efeitos de determinação da medida da pena.

d) Submeter o julgamento dos crimes previstos no presente diploma à 
tramitação do processo abreviado, ficando dispensado os pressupostos 
estabelecidos no n.º 1 do artigo 430.º do Código do Processo Penal.

e) Regular o regime e o processo de fiscalização, tipificar e classificar 
as contraordenações, estabelecer o montante mínimo e máximo 
das coimas, as sanções acessórias e as entidades competentes para 
a sua aplicação.

Artigo 3.º
Duração

A presente autorização legislativa tem a duração de 120 (cento e vinte) dias.

Artigo 4.º
Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 22 de janeiro de 2018.
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O Presidente da Assembleia Nacional, em exercício
Austelino Tavares Correia

Promulgada em 20 de fevereiro de 2018.

Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca

Assinada em 21 de fevereiro de 2018. 

O Presidente da Assembleia Nacional, em exercício
Austelino Tavares Correia
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LEI N.º 26/IX/2018
de 6 de abril

Institui o dia 3 de dezembro, data de nascimento de Francisco 
Xavier da Cruz B.Léza, como dia Internacional da Morna.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Instituição

É instituído o dia 3 de dezembro, data do nascimento de Francisco Xavier da 
Cruz, B. LÉZA, como o “Dia Nacional da Morna”.

Artigo 2.º
Objetivos

A instituição do “Dia Nacional da Morna” tem como objetivos:

a) Exaltar a Morna, reconhecendo a sua importância na união da Nação 
cabo-verdiana;

b) Chamar a atenção da sociedade cabo-verdiana, particularmente das 
gerações mais novas, para a valorização da Morna;

c) Homenagear os criadores e os intérpretes da Morna.

Artigo 3.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 27 de fevereiro de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.

Promulgada em 29 de março de 2018.
Publique-se.
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O Presidente da República,
Jorge Carlos De Almeida Fonseca.

Assinada em 4 de abril de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.



438 Coletânea de Legislação - Leis



439LEI N.º 27/IX /2018

LEI N.º 27/IX /2018
de 6 de abril

Concede autorização legislativa ao Governo para legislar 
em matéria de regime jurídico específico de atribuição e 
gestão dos serviços públicos de abastecimento de água e 
de saneamento de águas residuais e das correspondentes 
infraestruturas.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
c) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

É concedida autorização legislativa ao Governo para legislar em matéria de 
regime jurídico específico de atribuição e gestão dos serviços públicos de 
abastecimento de água e de saneamento de águas residuais e das correspondentes 
infraestruturas.

Artigo 2.º
Sentido e extensão

A autorização conferida pelo artigo anterior tem o sentido e a extensão 
seguintes:

a) Definir o âmbito e os meios de prestação dos serviços abrangidos, de 
abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais, 
podendo incluir redes de águas pluviais e valorização de subprodutos;

b) Definir o regime de exclusividade territorial dos serviços e as suas 
exceções;

c) Definir os princípios orientadores da atribuição e gestão dos serviços;

d) Consagrar a regra de atribuição dos serviços aos municípios e prever 
exceções e condições de atribuição ao Estado, designadamente através 
de avocação, por Decreto-lei e após parecer dos municípios em causa, 
quando houver razões de interesse público, designadamente decorrentes 
de motivos de extensão territorial, obtenção de financiamento, 
complexidade da contratação ou volume do investimento;

e) Estatuir as regras de atribuição da titularidade das infraestruturas de 
abastecimento de água e de saneamento de águas residuais afetas aos 
serviços, delimitando as situações e a forma de imediata integração 
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no domínio público municipal, as exceções e os casos em que se 
justifica uma integração posterior;

f) Estatuir sobre as regras de reversão e transferência de infraestruturas 
e outros bens e direitos de infraestruturas de abastecimento público 
de água e de saneamento de águas residuais atribuídos ou a atribuir 
por municípios ou pelo Estado;

g) Fixar os princípios de inalienabilidade, imprescritibilidade, 
impenhorabilidade e insuscetibilidade de oneração das infraestruturas 
afetas aos sistemas respeitantes aos serviços mencionados no artigo 
1.º, sem prejuízo da afetação dessas infraestruturas às entidades 
gestoras na pendência dos respetivos títulos de atribuição;

h) Prever os modelos de gestão dos serviços de abastecimento público 
de água e de saneamento de águas residuais e o seu âmbito;

i) Definir regras relativas ao objeto social das entidades gestoras, aos 
seus objetivos e deveres, ao enquadramento económico-financeiro 
dos serviços e a princípios respeitantes à atribuição de subsídios, 
bem como prever a necessidade de autorizações ambientais nos 
termos da legislação aplicável;

j) Estatuir sobre a possibilidade de criação pelos municípios de sistemas 
multimunicipais, a correspondente racionalidade económica na 
atribuição de fundos e a necessária estabilidade desses sistemas;

k) Manter a possibilidade de os municípios procederem à gestão direta 
e consagrar a regra de apuramento económico-financeiro específico 
das receitas e custos dos serviços;

l) Prever a delegação – ou gestão delegada - dos serviços de abastecimento 
público de água e de saneamento de águas residuais, ou seja, a sua 
atribuição a entidade gestora com autonomia jurídica, criada para 
o efeito pela entidade delegante e integrada no setor empresarial 
municipal ou no setor empresarial do Estado, ainda que tal entidade 
gestora possa ter a participação, sem influência dominante, de capitais 
privados selecionados por procedimento de contratação pública que 
assegure uma efetiva concorrência;
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m) Prever que a delegação da exploração e gestão dos sistemas municipais 
ou multimunicipais possa também ser efetuada em empresa do setor 
empresarial do Estado;

n) Prever ou remeter para a legislação vigente respeitante aos setores 
empresariais de titularidade pública as regras de criação das empresas 
delegatárias e estatuir a realização de um contrato de gestão delegada, 
com identificação dos seus elementos essenciais, respeitantes ao 
âmbito, conteúdo, regras de vigência e objetivos;

o) Definir o regime jurídico relativo à delegação de serviços, 
designadamente quanto à afetação de bens, aos riscos não transferidos 
e aos poderes da entidade delegante;

p) Prever a possibilidade de seleção, por procedimento de contratação 
pública que assegure a concorrência, de parceiros privados nas 
entidades delegatárias, sem influência dominante, e definir regras 
para o conteúdo do caderno de encargos para o efeito;

q) Prever regras relativas à possibilidade de subdelegação, à revisão do 
contrato e das tarifas e às consequências de revogação do contrato 
de gestão delegada;

r) Prever a concessão, ou subconcessão parcial, dos serviços de 
abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais, 
ou seja, a sua atribuição por procedimento de contratação pública a 
entidade gestora de capitais privados;

s)	 Definir o regime jurídico específico de contratação pública de 
atribuição de concessões, com aplicação subsidiária do Código de 
Contratação Pública;

t) Definir o prazo máximo das concessões, a partilha de riscos entre 
concedente e concessionário, a necessidade de estudo demonstrativo da 
viabilidade da concessão e  da sua racionalidade económico-financeira, 
as regras a constar dos cadernos de encargos para contratação pública, 
o enquadramento dos critérios de adjudicação, o conteúdo do contrato 
de concessão, as regras respeitantes ao período de transição e início 
da concessão, as limitações às rendas e retribuições, a previsão de 
uma comissão de acompanhamento da concessão, os poderes do 
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concedente, o dever do concessionário relativo à localização dos 
serviços, as obrigações de articulação urbanística, as responsabilidades 
do concessionário perante terceiros, o dever de informação sobre 
atividades acessórias ou complementares, bem como as condições 
para: i) alienação ou oneração da concessão; ii) isubconcessão ou 
subcontratação; iii) revisões relativas ao contrato de concessão; iv) 
exceção de não cumprimento;  v) resgate; vi) sequestro;  vii) rescisão;  
viii) termo do prazo da concessão; ix) reversão de bens.

u) Estatuir que fica apenas sujeita à licença a produção de água efetuada 
pela própria entidade gestora e definir o regime jurídico específico 
da venda de água a entidades gestoras, com adaptação aos aspetos 
específicos da produção e venda de água para consumo público das 
regras previstas para a concessão, designadamente em matéria de 
contratação pública, bem como definir o prazo de atribuição da 
produção de água a entidade distinta da entidade gestora dos serviços;

v) Complementar a legislação relativa às competências das entidades 
reguladoras, definindo as várias dimensões da sua intervenção: 
i) regulação comportamental das entidades gestoras através da 
regulação legal e contratual; ii) regulação económica; iii) regulação da 
qualidade do serviço; iv) regulação da qualidade da água; v) regulação 
da interface com os consumidores; vi) sancionamento de infrações 
previstas no âmbito legal e regulamentar.

w) Definir aspetos específicos da intervenção regulatória, designadamente 
respeitantes aos meios e formas da sua intervenção, aos casos que são 
sujeitos a seu parecer, à intervenção regulatória no âmbito tarifário 
e à obrigação de informação às entidades reguladoras; 

x) Enquadrar as regras respeitantes à regulamentação da qualidade de 
serviço e relações comerciais, às reclamações e seu tratamento, a 
cláusulas especiais de prestação de serviço que se justifiquem, bem 
como prever a obrigação de ligação dos consumidores e o princípio 
de inspeção de sistemas prediais;

y) Considerar aplicável, com adaptações, às entidades gestoras 
e aos respetivos consumidores o regime de contraordenações e 
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sanções constantes da legislação atual, configurando também como 
contraordenações a ausência ou recusa de informações, de sujeição de 
propostas ou de apresentação de outros documentos aos reguladores 
que sejam previstas no novo regime jurídico ou em outras leis 
ou regulamentos, ou o incumprimento de prazos fixados para o 
efeito, bem como a prestação de informações inexatas ou falsas aos 
reguladores; 

z) Estipular a aplicação do regime previsto em disposições do Decreto-
legislativo n.º 3/2015, de 19 de outubro, as contraordenações emergentes 
do novo regime jurídico, considerando-se as referências a licença ou a 
concessão naquele diploma efetuadas a qualquer forma de atribuição 
ou a qualquer modelo de gestão e definindo-se os limites mínimos 
e máximos das coimas aplicáveis às entidades gestoras, às outras 
pessoas coletivas e às pessoas singulares; 

aa) Definir a atribuição da fiscalização e do processo relativo às contraordenações 
e à aplicação de coimas, bem como as regras de atribuição do produto 
das coimas;

ab) Estatuir, para os litígios emergentes da interpretação ou execução dos 
contratos de concessão, a possibilidade de previsão de convenções de 
arbitragem nos cadernos de encargos para abertura dos procedimentos 
de concessão e nos correspondentes contratos;

ac) Definir ou remeter para legislação existente as regras respeitantes a 
expropriações ou constituição de servidões e sobre a contagem de prazos; 

ad) Estipular a precedência, como lei especial, do regime jurídico específico 
de atribuição e gestão dos serviços públicos de abastecimento de água e 
de saneamento de águas residuais e das correspondentes infraestruturas e 
proceder à necessária harmonização do novo regime com a legislação atual.
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Artigo 3.º
Duração

A presente autorização legislativa tem a duração de cento e oitenta dias.

Artigo 4.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 2 de março de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.

Promulgada em 29 de março de 2018. 
Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca.

Assinada em 4 de abril de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.
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LEI N.º 28/IX /2018
de 6 de abril

Concede autorização legislativa ao Governo para proceder 
à segunda alteração ao Decreto-legislativo nº 11/2006, de 
13 de fevereiro que estabelece as Bases do Ordenamento e 
Planeamento Urbanístico.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
c) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

É concedida autorização legislativa ao Governo para proceder à revisão da Lei 
de Base de Ordenamento do Território e Planeamento Urbanístico (LBOTUP), 
aprovada pelo Decreto-legislativo n.º 1/2006, de 13 de fevereiro, alterada pelo 
Decreto-legislativo n.º 6/2010, de 21 de junho.

Artigo 2.º
Sentido e Extensão

A presente autorização legislativa, tem o sentido e extensão seguinte:

Alargar o âmbito territorial do Esquema Regional do Ordenamento do 
Território, que pode ser também elaborado para um conjunto de municípios 
da mesma ilha;

a) Prescindir da ratificação governamental dos planos detalhados e das 
medidas preventivas dos planos urbanísticos, bastando a aprovação 
da assembleia municipal e a respetiva publicação para os tornar 
eficazes. O plano detalhado fica sujeito à ratificação governamental 
apenas na ausência do plano diretor municipal ou quando o plano 
detalhado propõe soluções que contrariam instrumentos de gestão 
territorial de hierarquia superior;

b) Suprimir a figura do Plano de Desenvolvimento Urbano;

c) Suprir algumas disposições normativas repetidas e que à luz das 
alterações a serem introduzidas na Lei de Bases de Ordenamento de 
Território e Planeamento Urbanísticos tornar-se-ão desnecessárias, 
nomeadamente, os números 2, 3, 5, 6 e 7 da Base VIII, Base X, Base 
XI, Base XI-A; Base XII; Base XIII; Base XIV; Base XV; n.º 3,4, 5 e 
6; Base XVII; Base XIX; al. a) e b) do n.º 2 da Base XXII; Base XXIV; 
n.º 3 da Base XXXIV; n.º 2 Base XLIX; 
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d) Eliminar a divisão entre os conceitos de Instrumentos de Ordenamento 
e de Desenvolvimento Territorial, e de Instrumentos de Planeamento 
Territorial, no sentido de criar uma única designação de Instrumentos 
de Gestão Territorial.

Artigo 3.º
Duração

A presente autorização legislativa tem a duração de noventa dias.

Artigo 4.º
Entrada em Vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 2 de março de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.

Promulgada em 29 de março de 2018.
Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca.

Assinada em 4 de abril de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.
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LEI N.º 29/IX /2018
de 6 de abril

Concede autorização legislativa ao Governo para, no quadro 
da reformulação do regime jurídico das operações económicas 
e financeiras com o exterior e das operações cambiais, legislar 
em matéria de ilícitos de mera ordenação social.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
c) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

É concedida autorização legislativa ao Governo para, no quadro da reformulação 
do regime jurídico das operações económicas e financeiras com o exterior e das 
operações cambiais, a legislar em matéria de ilícitos de mera ordenação social. 

Artigo 2.º
Sentido e extensão

A autorização legislativa conferida ao abrigo do artigo anterior tem o sentido 
e a extensão seguintes: 

a) Proceder à clarificação do regime de responsabilização dos agentes 
das contraordenações cambiais, admitindo-se que possam ser 
responsabilizados, de forma individualizada ou conjunta, pessoas 
singulares e pessoas coletivas ou equiparadas;

b) Prever, em caso de concurso de ilícito criminal e de contraordenação 
cambial a instauração de processos distintos, respectivamente perante 
o tribunal competente e o Banco de Cabo Verde, cabendo a este 
último, se for o caso, a aplicação das sanções acessórias;

c) Alterar o critério de fixação dos limites legais das coimas aplicáveis 
aos tipos de contraordenações cambiais previstos no Decreto-lei n.º 
25/98, de 29 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei 
n.º 67/99, de 2 de novembro, e o Decreto-lei n.º 26/98, de 29 de junho, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 68/99, de 2 de 
novembro, baseado no cálculo proporcional por limites quantitativos 
fixos do valor dos bens ou direitos a que respeite a infração;

d) Fixar os limites legais das coimas aplicáveis, no que respeita à 
realização não autorizada de operações cambiais, por conta própria 
ou alheia, de forma habitual e com intuito lucrativo, passando a ser 
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de 500.000$00 (quinhentos mil escudos) a 100.000.000$00 (cem milhões 
de escudos), ou 250.000$00 (duzentos e cinquenta mil escudos) a 
50.000.000$00 (cinquenta milhões de escudos), consoante seja aplicada 
a pessoa colectiva ou equiparada, ou a pessoa singular;

e) Fixar os limites legais das coimas aplicáveis no respeitante à 
realização de quaisquer operações económicas e financeiras com o 
exterior, operações cambiais e operações sobre ouro, bem como à 
importação, exportação e reexportação de notas e moedas metálicas 
em circulação ou de outros meios de pagamento, valores mobiliários 
titulados e títulos de natureza análoga, com infracção ao princípio 
da intermediação, segundo o qual as operações cambiais devem ser 
realizadas por intermédio de uma entidade autorizada a exercer o 
comércio de câmbios, e às restrições temporárias à realização de 
operações económicas e financeiras e cambiais, passando a ser de 
300.000$00 (trezentos mil escudos) a 40.000.000$00 (quarenta milhões 
de escudos), ou de 100.000$00 (cem mil escudos) a 20.000.000$00 (vinte 
milhões de escudos), consoante seja aplicada a pessoa colectiva ou 
equiparada ou a pessoa singular; 

f) Fixar os limites legais das coimas no que respeita à violação do dever 
de informação, passando a ser de 500.000$00 (quinhentos mil escudos) 
a 10.000.000$00 (dez milhões de escudos), ou de 200.000$00 (duzentos 
mil escudos a 1.000.000$00 (um milhão de escudos), consoante seja 
aplicada a pessoa colectiva ou equiparada ou a pessoa singular; 

g) Reformular a sanção acessória de inibição do exercício de cargos 
sociais e funções equiparadas, quer no que respeita à definição das 
pessoas singulares a quem a sanção pode ser aplicada, quer ainda 
no que toca à duração da sanção, que passa a poder variar entre seis 
meses e três anos;

h) Incluir no catálogo das sanções acessórias a publicação da decisão 
do processo, a ser efectuada num dos jornais mais lidos na localidade 
da sede ou do estabelecimento permanente do arguido ou, se este for 
uma pessoa singular, na do seu domicílio profissional ou, na ausência 
deste, na da sua residência;
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i) Incluir também no catálogo das sanções acessórias a interdição da 
realização de operações cambiais, com ou sem suspensão da actividade 
económica exercida por período que não exceda o da interdição, 
ao invés da suspensão ou cassação das autorizações para o efeito 
prevista no actual regime; 

j) Reformular o regime relativo à figura da solução conciliatória, mas 
sem aplicá-lo no âmbito da mais grave das contraordenações previstas, 
relativa à realização não autorizada de operações cambiais, de forma 
habitual e com intuito lucrativo, devendo o agente depositar uma 
quantia, fixada em valores compreendidos entre 50% e 75% do limite 
mínimo da moldura legal das coimas aplicáveis à correspondente 
contraordenação, sendo fixadas obrigações acessórias de venda ao 
Banco de Cabo Verde do objecto da infração, designadamente de 
moeda estrangeira ou de ouro amoedado, em barra ou noutras formas 
não trabalhadas, ao menor câmbio ou ao menor preço que se tiver 
verificado entre a data da acusação e a da venda; 

k) Reformular ainda o regime relativo à figura da solução conciliatória, 
por forma a que, para além do disposto na alínea anterior, o Banco 
de Cabo Verde tenha competência para determinar ao arguido o 
cumprimento de quaisquer outros deveres cuja omissão se tenha 
verificado, dispondo o agente do prazo de um mês para depositar a 
quantia prevista e do prazo de três meses para cumprir as obrigações 
acessórias e os deveres que lhe sejam fixados, ambos a contar da 
notificação da acusação. 
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Artigo 3.º
Duração

A presente autorização legislativa tem a duração de cento e oitenta dias.

Artigo 4.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 2 de março de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos

Promulgada em 29 de março de 2018.
Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca

Assinada em 4 de abril de 2018. 

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos
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LEI N.º 30 /IX /2018
de 23 de abril

Cria um estatuto diferenciado para o titular de segunda 
residência em Cabo Verde, através da emissão do Green 
Card - Autoriza a residência permanente no País, com vista 
a promover a economia, em particular o setor da imobiliária.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

A presente lei tem por objeto a criação de um estatuto diferenciado para o 
titular de segunda residência em Cabo Verde, através da emissão do Green 
Card - Autorização de Residência Permanente no País, com vista a promover 
a economia do país, em particular o setor da imobiliária.

Artigo 2.º
Criação do Green Card 

Autorização de Residência Permanente no País

1. É criado o Green Card- Autorização de Residência Permanente no País, 
doravante designado de Green Card.

2. O Green Card é um cartão personalizado, seguro, intransmissível e que 
confere ao seu titular um conjunto de benefícios previstos na presente lei.

Artigo 3.º
Direito ao Green Card

Têm direito ao Green Card:

a) Os estrangeiros que, para residência, tenham comprado património 
imobiliário edificado ou em fase de construção, de valor igual ou 
superior a €80.000 (oitenta mil euros), correspondente a 8.821.200$00 
(oito milhões, oitocentos e vinte e um mil e duzentos escudos), em 
município de produto interno bruto (PIB) per capita inferior à média 
nacional, desde que pago com recursos transferidos do estrangeiro;

b) Os estrangeiros que, para residência, tenham comprado património 
imobiliário edificado ou em fase de construção de valor igual ou 
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superior a €120.000 (cento e vinte mil euros), correspondente a 
13.231.800$00 (treze milhões, duzentos e trinta e um mil, e oitocentos 
escudos), em município de PIB per capita igual ou superior à média 
nacional, desde que pago com recursos transferidos do estrangeiro.

c) Nos termos das alíneas a) e b) antecedentes, não havendo possibilidades 
de calcular o PIB per capita por município, o critério a utilizar é o 
PIB per capita por ilha.

Artigo 4.º
Direitos

O Green Card confere ao seu titular direito a autorização de residência 
permanente no país, nos limites e para os fins exclusivos nele previstos.

Artigo 5.º 
Residência permanente

1. A autorização de residência referida no artigo anterior é extensiva ao 
cônjuge ou unido de facto judicialmente reconhecido no país de origem, nos 
termos dos artigos 59.° e 60.°, da Lei n.° 66/VIII/2014, de 17 de junho, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.° 80/VIII/2015, de 7 de janeiro e pela 
Lei n.° 19/IX/2017, de 13 de dezembro, a menor de 14 anos e/ou dependente 
que se encontre a cargo do requerente, nos termos a regulamentar.

2. O título de residência permanente deve, porém, ser renovado de cinco 
em cinco anos, ou sempre que se verifique a alteração dos elementos de 
identificação nele registados.

3. O requerimento de renovação do título de residência, a que refere o número 
anterior, contém obrigatoriamente:

a) Nome completo, idade, estado civil, profissão, naturalidade, 
nacionalidade e domicílio do requerente;

b) Fotografia; e

c) Green Card válido.
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Artigo 6.º
Isenção de pagamento de IUP e de IRPS

1. O património adquirido nos termos da presente lei está isento de Imposto 
Único sobre o Património (IUP) no ato da transmissão, na transmissão por 
sucessão mortis causa e sujeito a redução em 50% (cinquenta por cento) do 
IUP devido nos dez anos seguintes, mediante deliberação da Assembleia 
Municipal do Concelho onde se localiza o imóvel.

2. No caso de o titular de Green Card ser reformado e os rendimentos 
que deram origem à reforma não terem sido gerados em Cabo Verde, 
estes beneficiam de isenção nos termos do Código do Imposto sobre o 
Rendimento de Pessoas Singulares (CIRPS). 

3. O rendimento isento previsto no número anterior não entra para efeitos 
da escolha da taxa. 

Artigo 7.º
Emissão de Green Card

1. O Green Card é emitido pela Direção de Estrangeiros e Fronteiras (DEF). 

2. Para o acesso ao Green Card o requerente deve:

a) Demonstrar ter adquirido o património imobiliário com recursos 
transferidos do estrangeiro, nos montantes mínimos previstos nas 
alíneas a) e b) do artigo 3.° para uma instituição bancária sediada 
em Cabo Verde;

b) Demonstrar ser o proprietário do património imobiliário, livre de 
ónus ou encargos, através de certidão matricial e certidão predial;

c) Demonstrar ser detentor de visto de válido ou de que se encontre 
legalmente em território nacional;

d) Apresentar, cumulativamente, o contrato de empreitada para a 
realização de obras no imóvel no caso de património imobiliário 
adquirido em fase de construção.

e) Apresentar os documentos exigidos no artigo 46.º, alíneas a), b), c) 
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e f), combinado com o artigo 47,º, números 6, 7 e 8, da Lei n.º 66/
VIII/2014, de 17 de junho, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 80/VIII/2015, de 17 de janeiro e pela Lei n.º 19/IX/2017, de 13 de 
dezembro.

3. Para o efeito do disposto na alínea c) do número anterior, as Câmaras 
Municipais e as conservatórias do registo civil adotam procedimentos 
de atendimento personalizado e prioritário aos interessados em obter o 
Green Card.

4. A obtenção do Green Card é condição suficiente para a residência 
permanente no país.

5. Nos termos a regulamentar, o Governo designa o serviço competente, 
que funciona como balcão único, para efeitos de aplicação do presente 
diploma, bem como define toda a tramitação do processo de emissão do 
Green Card.

6. Mediante protocolo a celebrar entre o serviço competente que funciona 
como balcão único e a DEF é assegurada a segurança e a agilidade da 
operação de emissão de Green Card. 

7. O Governo, através de Portaria do membro do Governo responsável 
pela área da Economia, aprova o modelo do Green Card, com os devidos 
requisitos de segurança. 

Artigo 8.º
Renovação do Green Card

O Green Card é renovável de 5 (cinco) em 5 (cinco) anos, e por 10 (dez) anos a 
partir da segunda renovação, bastando para o efeito demonstrar a manutenção 
da propriedade do património imobiliário que deu origem à sua aquisição.

Artigo 9.º
Restrição na atribuição e perda do Green Card

1. O Green Card é negado:
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b) Aos condenados, no país ou no exterior, por crime a que corresponda 
pena de prisão igual ou superior a dois anos;

c) Aos procurados internacionalmente devido à prática ou suspeição 
de prática de crime de qualquer natureza;

d) Aos foragidos da Justiça;

e) Aos indivíduos sobre os quais pesam fortes indícios de lavagem de 
capitais e de pertencerem à redes de crime organizados, a grupos 
radicais ou extremistas. 

f) Aos indivíduos aos quais, por lei, deve ser recusado visto de entrada 
em Cabo Verde;

g) Aqueles cuja autorização de residência tenha sido recusada por razões 
de ordem pública, segurança pública ou saúde pública.

2. Perde o Green Card e os benefícios a ele inerentes:

a) Quando se verifiquem as circunstâncias tipificadas no número 
anterior, posteriormente à sua emissão;

b) No caso de utilização fraudulenta;

c) No caso de alienação do património que deu origem à sua aquisição.

3. Para efeitos do estabelecido no n.º. 1, a DEF solicita à Polícia Nacional e à 
Polícia Judiciária, neste ultimo caso, nomeadamente, através do Gabinete 
Nacional da Interpol, informação policial do requerente.

Artigo 10.º
Competência para retirar o Green Card

1. É competente para determinar a perda do Green Card:

a) Os tribunais, por iniciativa do Ministério Público, nos casos a que 
se refere a alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º;

b) A DEF por iniciativa própria ou mediante solicitação do serviço que 
funciona como balcão único, da Polícia Judiciária ou dos Notários 



463LEI N.º 30 /IX /2018

e Conservadores dos Registos, nos casos a que se refere o artigo 9.º, 
salvaguardados a possibilidade de recurso nos termos da lei.

2. A decisão de retirada do Green Card deve ser imediatamente comunicada 
à DEF e nos casos a que refere a alínea a) do número anterior, nos termos 
a definir no protocolo a que se refere o n.º 6 do artigo 7.º.

Artigo 11.º
Uso fraudulento

1. O uso fraudulento do Green Card, para além de originar a sua perda e da 
aplicação das sanções previstas no Código Penal para situações idênticas, 
constitui contraordenação punida com coima entre 5.000.000$00 (cinco 
milhões de escudos) e 15.000.000$00 (quinze milhões de escudos), nos 
termos a ser regulado pelo Governo.

2. A instrução do processo de contraordenação e a aplicação da coima a que 
se refere o número anterior compete ao DEF.

3. O produto da coima aplicada é afetado ao Cofre do Estado.

Artigo 12.º
Fiscalização

O Governo regula os termos a que deve obedecer o processo de fiscalização 
da presente lei. 

Artigo 13.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 
sua publicação.

Aprovada em 26 de março de 2018.
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O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.

Promulgada em 17 de abril de 2018.

Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca.

Assinada em 18 de abril de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.
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LEI Nº 31 /IX /2018
de 11 de maio

Concede autorização legislativa ao Governo para aprovar 
o Código de Execução de Sanções Penais Condenatórias 
(CESPC).
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
c) do artigo 175º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

É concedida autorização legislativa ao Governo para aprovar o Código de 
Execução de Sanções Penais Condenatórias (CESPC) e revogar a legislação 
vigente sobre essa matéria.

Artigo 2.º
Sentido e extensão

1. O Código a elaborar na sequência da autorização legislativa a que se 
refere o artigo anterior observa as normas e princípios constitucionais e 
os preceitos constantes dos instrumentos internacionais a que Cabo Verde 
se encontra vinculado relativos à execução penal e tratamento de reclusos.

2. A autorização legislativa concedida pelo artigo anterior tem o seguinte 
sentido e extensão:

a) Instituir que o CESPC tenha por objeto o regime para a execução das 
penas e medidas de segurança privativas de liberdade determinadas 
por decisão da autoridade judicial competente, sendo ainda aplicável 
ao cumprimento da detenção e da prisão preventiva, quando 
determinadas por autoridade judiciária, órgão ou autoridade da 
polícia criminal competentes;

b) Determinar como o primeiro dos princípios gerais que enformam a 
execução de penas e medidas de segurança privativas de liberdade 
o princípio da legalidade;

c) Incluir nos princípios gerais a aplicação do regime concretamente 
mais favorável ao recluso no que respeita à aplicação retroativa, 
interpretação extensiva e analogia;

d) Estipular como critério orientador da fase de execução a exigência de 
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um título judiciário executivo, que deve constar de decisão transitada 
em julgado, a não ser que se trate de decisão absolutória, caso em 
que ela é imediatamente exequível; 

e) Instituir a regra da execução, obedecer aos princípios de execução 
imediata e da continuidade, como forma de assegurar a exemplaridade 
da condenação e eficácia da repressão penal; 

f) Estabelecer o regime de descontinuidade na execução da pena de 
prisão; 

g) Consagrar a socialização como objetivo fundamental ligado à execução 
de todas as sanções criminais, estimulando a participação do recluso e 
a colaboração da sociedade e da família na reinserção social daquele; 

h) Estabelecer que o regime de execução evite os efeitos nocivos 
reconhecidamente ligados à vida em prisão, nomeadamente, e 
definidos hoje por muitos como os efeitos da dessocialização do 
recluso, propondo-se aproximar as condições de vida do recluso, 
na medida do possível, das que marcam a vida em liberdade e que 
as limitações de direitos se restrinjam ao imposto pelo sentido 
da condenação, por forma a se conseguir preparar a reintegração 
social do recluso num ambiente à partida atravessado por fatores de 
marginalização e efeitos criminógenos a ela associados; 

i) Promover a ressocialização do recluso, estimulando a participação do 
próprio recluso na sua reinserção social, o reforço de sua dignidade 
e autoestima e a consagração de um estatuto de cidadania, limitado 
ao estritamente exigido pelo sentido da condenação, pois que o 
pensamento socializador importa necessariamente a participação 
voluntária do recluso, a sua responsabilização, sem a qual qualquer 
“tratamento” será ineficaz; 

j) Abandonar o regime de reclusão previsto no Decreto-lei n.º 25/88, de 
26 de março, nos artigos 124.º a 135.º, em que se prevê designadamente 
um período obrigatório de “isolamento contínuo” durante certo 
tempo, seguido de regimes de comunicabilidade progressiva de teor 
ditado pelo tempo de condenação; 

k) Definir o regime respeitante ao internamento no estabelecimento, 
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pormenorizando o processo de ingresso e o plano individual de 
readaptação do recluso que define o concreto regime de internamento; 

l) Estabelecer que o recluso afetado de anomalia psíquica possa ser 
internado em estabelecimento público de saúde adequado, nunca por 
período superior ao tempo da pena ainda por cumprir, ressalvando-se 
que um tal internamento apenas tem aplicação enquanto o país não 
possa instituir estabelecimentos ou secções especiais para portadores 
de anomalia psíquica, destinados ao internamento de inimputáveis 
por anomalia psíquica, aos imputáveis portadores da mesma anomalia 
e de arguidos sujeitos, nos termos da lei, a internamento preventivo 
pela anomalia psíquica;

m)  Estabelecer regras específicas para as mulheres reclusas com filhos 
menores de 36 (trinta e seis) meses, com intuito que a certidão de 
nascimento dos filhos nascidos na prisão não revele o local de 
nascimento nem a condição de reclusa da mãe; 

n) Estender o sentido socializador definido como elemento modelador do 
regime de execução de sanções criminais e do estatuto do recluso ao 
trabalho prisional., entendendo-se o trabalho e a formação profissional 
do recluso como fatores facilitadores da sua reinserção social através 
da promoção da capacidade de autossustentação após a sua libertação; 

o) Consagrar o direito ou oportunidade dos reclusos condenados de 
trabalhar e/ou participar ativamente na sua reabilitação, devendo 
ser dado trabalho suficiente de natureza útil aos reclusos de modo 
a conservá-los ativos durante o dia normal de trabalho;

p) Instituir um regime que permita que a realização do trabalho prisional 
não impeça a responsabilização disciplinar do recluso pela violação 
do direito de prestação de trabalho nos termos acordados;

q) Clarificar a questão da remuneração do trabalho prisional, seja ele 
realizado fora do estabelecimento ou no seu interior e remunerado 
de modo equitativo;

r) Simplificar o procedimento de autorização para a realização de 
trabalho fora do estabelecimento prisional, estabelecendo a entidade 
competente para tal;
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s)	 Contemplar outros aspetos de regulação do estatuto do recluso, 
tributários do pensamento socializador, permitindo, relativamente ao 
vestuário, que o recluso use vestuário próprio, desde que tome a seu 
cargo as despesas necessárias à sua manutenção em bom estado de 
conservação e limpeza, bem como a sua muda regular, sem prejuízo do 
estabelecimento poder instituir uniformes de utilização obrigatória;

t) Contemplar um direito irrestrito do recluso de receber ou enviar 
correspondência, apenas permitindo a sua interceção ou violação 
nos casos excecionais previstos na lei processual penal;

u) Dispor de um dispositivo de cariz genérico que limite o direito de 
comunicação à distância pelo sentido inerente à decisão de privação 
de liberdade e pelas condicionantes ínsitas à vida em reclusão, 
proibindo o uso de telemóveis aos reclusos;

v) Permitir ao recluso, no âmbito da ocupação dos tempos livres, possuir 
livros, revistas e jornais, bem como a utilização de computador, em 
salas multiusos ou equipadas para o efeito, desde que seja proibida a 
comunicação com o exterior, e com a ressalva de não implicar fundado 
prejuízo dos fins de execução da sanção penal ou da segurança e 
ordem do estabelecimento; 

w) Regular com minúcia a matéria relativa às medidas especiais de 
segurança, aos meios coercivos e às infrações disciplinares;

x) Definir pressupostos e requisitos de aplicação das medidas de 
segurança especiais, correspondentemente extensivos aos chamados 
meios coercivos, os quais se traduzem por inequívocos critérios 
de necessidade, adequação e proporcionalidade, só podendo ser 
aplicadas quando:

i) Exista perigo sério de evasão ou da prática de atos de violência;

ii) De outro modo, não seja possível evitar tal perigo;

iii) São proporcionais ao perigo a prevenir, determinando-se que 
em caso algum possam ser as medidas especiais de segurança 
utilizadas a título de medida disciplinar;

y) Prever a obrigatoriedade de comunicação ao Ministério Público 
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da aplicação de medidas especiais de segurança, para efeitos de 
fiscalização de sua legalidade;

z) Prever a jurisdicionalização da execução das sanções criminais, 
uma exigência que, progressivamente, se foi afirmando a partir do 
momento em que os direitos fundamentais do recluso e a legalidade 
da execução se tornaram pedras de toque dos sistemas de execução; 

aa) Estabelecer que o ministério público acompanha e verifica a legalidade 
da execução das penas, e medidas privativas da liberdade, nos termos da 
respetiva lei orgânica; 

bb) Atribuir à administração prisional a competência relativa ao processo de 
concessão de licenças de saída nos casos de licenças de saída ordinárias e 
por motivos especiais a reclusos em regime aberto de internamento e ao 
Ministério Público, nos casos de reclusos em regime fechado;

cc) Prever, que os tribunais de execução de penas e medidas de segurança, 
possam decidir sobre as alterações do estado de periculosidade criminal 
que devam ter por efeito a substituição das penas ou das medidas de 
segurança nos termos da lei de organização e competência e funcionamento 
dos tribunais judiciais; 

dd) Regular a execução da detenção e da prisão preventiva, estatuindo-se que, 
em regra, tais medidas provisórias da privação da liberdade são cumpridas 
em condições análogas às da pena de prisão, podendo inclusivamente, 
serem sujeitas ao regime do presente diploma;

ee) Estabelecer, por um lado, que não têm aplicação aos presos preventivos 
as disposições sobre o plano individual de readaptação, e, por outro, que 
não se deve permitir a concessão de licenças de saída administrativa a 
presos preventivos e também a reclusos em cumprimento de pena de 
substituição detentiva, prisão subsidiária e a reclusos sujeitos ao regime de 
segurança máxima, tendo em conta que, entre os requisitos da concessão 
de tais licenças, está um certo tempo de cumprimento da pena em que se 
tenha sido condenado e ser fundadamente de esperar que, durante a saída, 
se comportará de modo socialmente responsável, sem cometer crimes, 
em atenção, nomeadamente, à evolução do seu processo de socialização 
durante o tempo de execução da sanção criminal; 
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ff)	 Consagrar a regra que a detenção ou qualquer outra forma de privação 
ou restrição da liberdade não se fará em condições mais rigorosas do que 
as autorizadas pela Lei de Execução de Sanções Penais e Condenatórias; 

gg) Absorver todas as demais matérias respeitantes à execução das sentenças 
penais e que até agora se acham contempladas no Decreto-lei n.º 5/2005 
de 3 de outubro, e na lei nº 112/V/99 de 13 de setembro, em separado do 
regime normativo da execução prisional das decisões judicias condenatórias 
em medidas privativas da liberdade, assim, condensando-se, num único 
Código, todas as questões atinentes ao cumprimento das penas de prisão 
e das medidas de segurança.

3. No que concerne às alíneas e) e f) do número anterior, a intenção é que 
os próprios objetivos de socialização do recluso devem impor, no que 
respeita à execução da pena de prisão, sobretudo quando ela é de longa 
duração, um regime de licenças de saída, bem como a possibilidade de 
execução fracionada da pena de multa ou o regime de execução da prisão 
de-fim-de-semana, não significando que, por exemplo, o tempo das saídas 
ordinárias ou por motivos especiais seja motivo de interrupção da execução 
da sanção criminal.

4. Na alínea q) do n.º 2 propõe-se definir como princípio que o trabalho é 
remunerado, pelo que se for efetuado no exterior tem o direito a remuneração 
e demais regalias inerentes à categoria cujas funções exerce, devendo, 
entretanto, a remuneração do trabalho prestado no estabelecimento ser 
calculada com base nos salários pagos aos trabalhadores livres por idêntico 
trabalho e na qualificação profissional. 

Artigo 3.º
Duração

A presente autorização legislativa tem a duração de 180 (cento e oitenta) dias.
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Artigo 4.º
Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 29 de março de 2018

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.

Promulgada em 4 de maio de 2018.

Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca.

Assinada em 4 de maio de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.
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LEI N.º 32/IX/2018
de 8 de junho

Concede autorização legislativa ao Governo para proceder 
à adoção do regime jurídico de licenciamento ao trabalho 
temporário e do regime jurídico do teletrabalho.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
c) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

É concedida autorização legislativa ao Governo para proceder à adoção do 
regime jurídico do licenciamento do trabalho temporário e do regime jurídico 
do teletrabalho. 

Artigo 2.º
Extensão

1. No domínio do licenciamento do trabalho temporário a presente autorização 
legislativa tem a seguinte extensão:

a) Adotar como única forma societária para o exercício da atividade de 
trabalho temporário a de sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada;

b) Permitir que, no exercício da atividade de trabalho temporário, a 
empresa possa exercer igualmente atividades conexas de seleção, 
formação e orientação profissionais, consultoria e gestão de recursos 
humanos;

c) Fazer depender o exercício da atividade de trabalho temporário da 
obtenção de uma licença;

d) Estabelecer os requisitos necessários para a atribuição da licença, 
nomeadamente a regularidade da constituição da empresa, a situação 
contributiva regular perante o fisco e a segurança social, não se 
encontrar a empresa abrangida por medidas de suspensão por razões 
criminais ou contraordenacionais;

e) Exigir a prestação de caução sempre que a empresa ou o seu principal 
sócio tenha sido pronunciado por crime a que possa corresponder 
pena de prisão efetiva superior a 3 anos e ainda quando a empresa 
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celebre contratos de trabalho para utilização de trabalhadores no 
estrangeiro;

f) Estabelecer os deveres da empresa de trabalho temporário, 
nomeadamente, a garantia de assistência médica e medicamentosa 
a trabalhadores, assegurar o repatriamento de trabalhadores colocados 
no estrangeiro;

g) Fixar as condições de suspensão da licença quando a empresa não 
cumpra com as suas obrigações contratuais, com o fisco e segurança 
social dos trabalhadores;

h) Aplicar às empresas de trabalho temporário o regime 
contraordenacional previsto no Código Laboral;

i) Adotar um regime transitório de cento e oitenta dias para as pessoas 
singulares ou coletivas se adaptarem ao estabelecido no regime de 
licenciamento do trabalho temporário.

2. No domínio do teletrabalho a presente autorização legislativa tem a 
seguinte extensão: 

a) Definir as finalidades a prosseguir com o regime jurídico do 
teletrabalho;

b) Estabelecer o princípio da igualdade entre o teletrabalhador e os 
demais trabalhadores em todos os sectores da vida profissional;

c) Adotar medidas que visam impedir o isolamento profissional do 
teletrabalhador;

d) Adotar medidas que visem garantir a proteção do teletrabalhador 
na sua vida pessoal e familiar, na saúde e higiene no trabalho, na 
proteção social e na reparação de acidentes de trabalho;

e) Permitir o recrutamento de teletrabalhadores no estrangeiro, com 
exceção dos países que não tenham ratificado as convenções 29, 87, 
98, 100, 118 e 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

f) Estabelecer um regime de preferência na telecontratação a favor das 
pessoas com necessidades especiais; 

g) Obrigar a redução a escrito do contrato de teletrabalho;
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h) Disciplinar as condições de trabalho do teletrabalhador, especialmente 
no que respeita à tutela da vida privada e familiar e inviolabilidade 
do domicílio;

i) Estabelecer que a instalação do sistema tecnológico necessário para o 
exercício da atividade de teletrabalho corre por conta do empregador, 
sem prejuízo de acordo em contrário; 

j) Permitir a contratação coletiva em matéria de teletrabalho;

k) Fixar como lei supletiva reguladora do contrato de teletrabalho a lei 
do lugar onde o trabalhador tem fixada a sua residência pessoal e 
profissional, sem prejuízo da aplicação das normas imperativas da 
lei do lugar de execução do contrato.

Artigo 3.º
Duração

A presente autorização legislativa tem a duração de cento e oitenta dias.

Artigo 4.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

Aprovada em 25 de abril de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional em exercício,
Austelino Tavares Correia

Promulgada em 25 de maio de 2018.

Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos De Almeida Fonseca
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Assinada em 29 de maio de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional em exercício,
Austelino Tavares Correia/
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LEI N.º 33/IX /2018
de 28 de junho

Rege as cláusulas contratuais gerais.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

CAPÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 1.º 
 (Âmbito de aplicação)

1. As cláusulas contratuais gerais elaboradas sem prévia negociação 
individual, que proponentes ou destinatários indeterminados se limitem, 
respetivamente, a subscrever ou aceitar, regem-se pelo presente diploma.

2.  O ónus da prova de que uma cláusula contratual resultou de negociação 
prévia entre as partes recai sobre quem pretenda prevalecer-se do seu 
conteúdo.

Artigo 2.º
(Forma, extensão, conteúdo e autoria)

1. O artigo anterior abrange, salvo disposição em contrário, todas as cláusulas 
contratuais gerais, independentemente da forma da sua comunicação 
ao público ou ao aderente, da extensão que assumam ou que venham a 
apresentar nos contratos a que se destinem, do conteúdo que as informe 
ou de terem sido elaboradas pelo proponente, pelo destinatário ou por 
terceiros.

2. O fato de alguns elementos de uma cláusula ou uma cláusula isolada terem 
sido objeto de negociação individual não exclui a aplicação do presente 
diploma ao resto do contrato se a apreciação global revelar que, apesar 
disso, se trata de um contrato de adesão.
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Artigo 3.º
(Exceções)

O presente diploma não se aplica a:

a) Cláusulas típicas aprovadas pelo legislador; 

b) Cláusulas que resultem de tratados ou convenções internacionais 
vigentes em Cabo Verde; 

c) Contratos submetidos a normas de direito público; 

d) Atos do direito da família ou do direito das sucessões;

e) Cláusulas de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho.

CAPÍTULO II
INCLUSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS GERAIS EM 

CONTRATOS SINGULARES

Artigo 4.º
(Inclusão em contratos singulares)

As cláusulas contratuais gerais inseridas em propostas de contratos singulares 
incluem-se nos mesmos, para todos os efeitos, pela aceitação da sua inserção, 
com observância do disposto neste capítulo.

Artigo 5.º
(Comunicação)

1. As cláusulas contratuais gerais devem ser comunicadas expressamente 
e na íntegra aos aderentes que se limitem a subscrevê-las ou a aceitá-las.

2. A comunicação deve ser realizada de modo adequado e com a antecedência 
necessária para que, tendo em conta a importância do contrato, a extensão 
e complexidade das cláusulas, bem como o meio pelo qual o contrato é 
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celebrado, se torne possível o seu conhecimento prévio, completo e efetivo 
por quem use de comum diligência.

3. O ónus da prova da comunicação adequada e efetiva cabe ao contratante 
que submeta a outrem as cláusulas contratuais gerais.

Artigo 6.º
(Dever de informação)

O contratante que recorra a cláusulas contratuais gerais deve informar, de 
acordo com as circunstâncias, a outra parte dos aspetos nelas compreendidos 
cuja aclaração se justifique.

Devem ainda ser prestados todos os esclarecimentos razoáveis solicitados.

Artigo 7.º
(Cláusulas prevalecentes)

As cláusulas especificamente acordadas prevalecem sobre quaisquer cláusulas 
contratuais gerais, mesmo quando constantes de formulários assinados pelas 
partes, salvo se as cláusulas contratuais gerais forem mais favoráveis ao aderente.

Artigo 8.º
(Cláusulas excluídas dos contratos singulares)

Consideram-se excluídas dos contratos singulares:

a) As cláusulas que não tenham sido comunicadas nos termos do artigo 
5.º; 

b) As cláusulas comunicadas com violação do dever de informação, de 
molde que não seja de esperar o seu conhecimento efetivo;

c) As cláusulas que, pelo contexto em que surjam, pela epígrafe que 
as precede ou pela sua apresentação gráfica, passem despercebidas 
a um contratante normal, colocado na posição do contratante real; 
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d) As cláusulas que violam a confiança legitimamente suscitada nas 
partes;

e) As cláusulas inseridas em formulários, depois da assinatura de um 
dos contratantes.

Artigo 9.º
(Subsistência dos contratos singulares)

1. Nos casos previstos no artigo anterior os contratos singulares mantêm-se 
vigorando na parte afetada as normas supletivas aplicáveis, com recurso, 
se necessário, às regras de integração dos negócios jurídicos. 

2. Os referidos contratos são, todavia, nulos quando, não obstante a utilização 
dos elementos indicados no número anterior, ocorra uma indeterminação 
insuprível de aspetos essenciais ou um desequilíbrio grave e injustificado 
nas prestações.

CAPÍTULO III
INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS GERAIS

Artigo 10.º
(Princípio geral)

As cláusulas contratuais gerais são interpretadas e integradas de harmonia 
com as regras relativas à interpretação e integração dos negócios jurídicos, 
mas sempre dentro do contexto de cada contrato singular em que se incluam.

Artigo 11.º
Cláusulas ambíguas)

1. As cláusulas contratuais gerais ambíguas têm o sentido que lhes daria 
o contratante indeterminado normal que se limita a subscrevê-las ou a 
aceitá-las, quando colocado na posição de aderente real.



484 Coletânea de Legislação - Leis

2. Na dúvida, prevalece o sentido mais favorável ao aderente.

3. O disposto no número anterior não se aplica no âmbito das ações inibitórias.

CAPÍTULO IV
Nulidade das cláusulas contratuais gerais

Artigo 12.º
(Cláusulas abusivas)

As cláusulas contratuais gerais abusivas por disposição deste diploma são 
nulas nos termos nele previstos.

Artigo 13.º
(Subsistência dos contratos singulares)

1. O aderente que subscreva ou aceite cláusulas contratuais gerais pode 
optar pela manutenção dos contratos singulares quando algumas dessas 
cláusulas sejam nulas.

2. A manutenção de tais contratos implica a vigência, na parte afetada, das 
normas supletivas aplicáveis, com recurso, se necessário, às regras de 
integração dos negócios jurídicos.

Artigo 14.º
(Redução)

Se a faculdade prevista no artigo anterior não for exercida ou, sendo-o, 
conduzir a um desequilíbrio de prestações grave, vigora o regime da redução 
dos negócios jurídicos.
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CAPÍTULO V
CLÁUSULAS CONTRATUAIS GERAIS ABUSIVAS 

SECÇÃO I
Disposições comuns por natureza

Artigo 15.º
(Princípio geral)

São abusivas as cláusulas contratuais gerais que, contrariando as exigências 
da boa-fé, criam um desequilíbrio significativo e injustificado, em detrimento 
do aderente, entre os direitos e as obrigações contratuais das partes.

Artigo 16.º
(Concretização)

O carácter abusivo de uma cláusula poderá ser avaliado mediante a consideração 
do sentido global das cláusulas do contrato em causa ou de outro contrato 
de que este dependa, da natureza do objeto contratual, do teor e do fim do 
contrato, bem como de todas as circunstâncias que rodearam a celebração 
do contrato.

SEÇÃO II  
Relações entre empresários ou entidades equiparadas

Artigo 17.º
(Âmbito das proibições)

Nas relações entre empresários ou os que exerçam profissões liberais, singulares 
ou coletivos, ou entre uns e outros, quando intervenham apenas nessa qualidade 
e no âmbito da sua atividade específica, aplicam-se as proibições constantes 
desta seção e da anterior.
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Artigo 18.º
(Cláusulas absolutamente proibidas)

São em absoluto proibidas, designadamente, as cláusulas contratuais gerais que:

a) Excluam ou limitem, de modo direto ou indireto, a responsabilidade 
por danos causados à vida, à integridade moral ou física ou à saúde 
das pessoas;

b) Excluam ou limitem, de modo direto ou indireto, a responsabilidade 
por danos patrimoniais extracontratuais, causados na esfera da 
contraparte ou de terceiros; 

c) Excluam ou limitem, de modo direto ou indireto, a responsabilidade 
por não cumprimento definitivo, mora ou cumprimento defeituoso, 
em caso de dolo ou de culpa grave; 

d) Excluam ou limitem, de modo direto ou indireto, a responsabilidade 
por atos de representantes ou auxiliares, em caso de dolo ou de culpa 
grave; 

e) Confiram, de modo direto ou indireto, a quem as predisponha, a 
faculdade exclusiva de interpretar qualquer cláusula do contrato; 

f) Excluam a exceção de não cumprimento do contrato ou a resolução 
por incumprimento; 

g) Excluam ou limitem o direito de retenção; 

h) Excluam a faculdade de compensação, quando admitida na lei; 

i) Limitem, a qualquer título, a faculdade de consignação em depósito, 
nos casos e condições legalmente previstos; 

j) Estabeleçam obrigações duradouras, perpétuas ou cujo tempo de 
vigência dependa apenas da vontade de quem as predisponha; 

k) Consagrem, a favor de quem as predisponha, a possibilidade de cessão 
da posição contratual, de transmissão de dívidas ou de subcontratar, 
sem o acordo da contraparte, salvo se a identidade do terceiro constar 
do contrato inicial.
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Artigo 19.º
(Cláusulas relativamente proibidas)

São proibidas, consoante o quadro negocial padronizado, designadamente, 
as cláusulas contratuais gerais que:

a) Estabeleçam, a favor de quem as predisponha, prazos excessivos para 
a aceitação ou rejeição de propostas;

b) Estabeleçam, a favor de quem as predisponha, prazos excessivos para 
o cumprimento, sem mora, das obrigações assumidas;

c) Consagrem cláusulas penais desproporcionadas aos danos a ressarcir; 

d) Imponham ficções de receção, de aceitação ou de outras manifestações 
de vontade com base em fatos para tal insuficientes;

e) Façam depender a garantia das qualidades da coisa cedida ou dos 
serviços prestados, injustificadamente, do não recurso a terceiros; 

f) Coloquem na disponibilidade de uma das partes a possibilidade de 
denúncia, imediata ou com pré-aviso insuficiente, sem compensação 
adequada, do contrato, quando este tenha exigido à contraparte 
investimentos ou outros dispêndios consideráveis; 

g) Estabeleçam um foro competente que envolva graves inconvenientes 
para uma das partes, sem que os interesses da outra o justifiquem; 

h) Consagrem, a favor de quem as predisponha, a faculdade de modificar 
as prestações, sem compensação correspondente às alterações de 
valor verificadas; 

i) Limitem, sem justificação, a faculdade de interpelar.
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SECÇÃO III
Relações com os consumidores finais

Artigo 20.º
(Âmbito das proibições)

Nas relações com os consumidores finais e, genericamente, em todas as não 
abrangidas pelo artigo 17.º, aplicam-se as proibições das secções anteriores 
e as constantes desta secção.

Artigo 21.º
(Cláusulas absolutamente proibidas)

São em absoluto proibidas, designadamente, as cláusulas contratuais gerais que:

a) Limitem ou de qualquer modo alterem obrigações assumidas, na 
contratação, diretamente por quem as predisponha ou pelo seu 
representante;

b) Confiram, de modo direto ou indireto, a quem as predisponha, a 
faculdade exclusiva de verificar e estabelecer a qualidade das coisas 
ou serviços fornecidos; 

c) Permitam a não correspondência entre as prestações a efetuar e 
as indicações, especificações ou amostras feitas ou exibidas na 
contratação; 

d) Excluam os deveres que recaem sobre o predisponente, em resultado 
de vícios da prestação, ou estabeleçam, nesse âmbito, reparações ou 
indemnizações pecuniárias pré-determinadas; 

e) Atestem conhecimentos das partes relativos ao contrato, quer em 
aspetos jurídicos, quer em questões materiais; 

f) Alterem as regras respeitantes à distribuição do risco; 

g) Modifiquem os critérios de repartição do ónus da prova ou restrinjam 
a utilização de meios probatórios legalmente admitidos; 
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h) Excluam ou limitem de antemão a possibilidade de requerer tutela 
judicial para situações litigiosas que surjam entre os contratantes ou 
prevejam modalidades de arbitragem que não assegurem as garantias 
de procedimento estabelecidas na lei.

Artigo 22.º
(Cláusulas relativamente proibidas)

1. São proibidas, consoante o quadro negocial padronizado, designadamente, 
as cláusulas contratuais gerais que:

a) Prevejam prazos excessivos para a vigência do contrato ou para a 
sua denúncia;

b) Permitam, a quem as predisponha, denunciar livremente o contrato, 
sem pré-aviso adequado, ou resolvê-lo sem motivo justificativo, 
fundado na lei ou em convenção; 

c) Atribuam a quem as predisponha o direito de alterar unilateralmente 
os termos do contrato, exceto se existir razão atendível que as partes 
tenham convencionado; 

d) Estipulem a fixação do preço de bens na data da entrega, sem que se 
dê à contraparte o direito de resolver o contrato, se o preço final for 
excessivamente elevado em relação ao valor subjacente às negociações; 

e) Permitam elevações de preços, em contratos de prestações sucessivas, 
dentro de prazos manifestamente curtos, ou, para além desse limite, 
elevações exageradas, sem prejuízo do que dispõe o Código Civil quanto 
às condições de admissibilidade, resolução ou modificação do contrato 
por alteração das circunstâncias;

f) Impeçam a denúncia imediata do contrato quando as elevações dos 
preços a justifiquem; 

g) Afastem, injustificadamente, as regras relativas ao cumprimento 
defeituoso ou aos prazos para o exercício de direitos emergentes 
dos vícios da prestação;

h) Imponham a renovação automática de contratos através do silêncio 
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da contraparte, sempre que a data limite fixada para a manifestação 
de vontade contrária a essa renovação se encontre excessivamente 
distante do termo do contrato; 

i) Confiram a uma das partes o direito de pôr termo a um contrato de 
duração indeterminada, sem pré-aviso razoável, exceto nos casos em 
que estejam presentes razões sérias capazes de justificar semelhante 
atitude; 

j) Impeçam, injustificadamente, reparações ou fornecimentos por 
terceiros;

k) Imponham antecipações de cumprimento exageradas; 

l) Estabeleçam garantias demasiado elevadas ou excessivamente 
onerosas em face do valor a assegurar; 

m) Fixem locais, horários ou modos de cumprimento despropositados 
ou inconvenientes; 

n) Exijam, para a prática de atos na vigência do contrato, formalidades 
que a lei não prevê ou vinculem as partes a comportamentos supérfluos, 
para o exercício dos seus direitos contratuais.

2. O disposto na alínea c) do número anterior não determina a proibição de 
cláusulas contratuais gerais que:

a) Concedam ao fornecedor de serviços financeiros o direito de alterar 
a taxa de juro ou o montante de quaisquer outros encargos aplicáveis, 
desde que correspondam a variações do mercado e sejam comunicadas 
de imediato, por escrito, à contraparte, podendo esta resolver o 
contrato com fundamento na mencionada alteração, e o contrato 
consagrar o dever de reversão da taxa de juros alterada aquando e na 
medida da cessação da causa que ditou a referida alteração;

b) Atribuam a quem as predisponha o direito de alterar unilateralmente 
o conteúdo de um contrato de duração indeterminada, contanto que 
se preveja o dever de informar a contraparte com pré-aviso razoável 
e se lhe dê a faculdade de resolver o contrato.

3. As proibições constantes das alíneas c) e d) do número 1 não se aplicam:
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a) Às transações referentes a valores mobiliários ou a produtos e serviços 
cujo preço dependa da flutuação de taxas formadas no mercado 
financeiro;

b) Aos contratos de compra e venda de divisas, de cheques de viagem 
ou de vales postais internacionais expressos em divisas.

4. As alíneas c) e d) do número 1 não implicam a proibição das cláusulas 
de indexação, quando o seu emprego se mostre compatível com o tipo 
contratual onde se encontram inseridas e o mecanismo de variação do 
preço esteja explicitamente descrito.

Artigo 23.º
(Direito aplicável)

Independentemente da lei escolhida pelas partes para regular o contrato, as 
normas desta seção aplicam-se sempre que o mesmo apresente uma conexão 
estreita com o território cabo-verdiano.

CAPÍTULO VI
Disposições processuais

Artigo 24.º
(Declaração de nulidade)

As nulidades previstas neste diploma são invocáveis nos termos gerais.

Artigo 25.º
(Ação inibitória)

As cláusulas contratuais gerais, elaboradas para utilização futura, quando 
contrariem o disposto nos artigos 15.º, 16.º, 18.º, 19.º, 21.º e 22.º podem ser 
proibidas por decisão judicial, independentemente da sua inclusão efetiva 
em contratos singulares.
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Artigo 26.º
(Legitimidade ativa)

1. A ação destinada a obter a condenação na abstenção do uso ou da 
recomendação de cláusulas contratuais gerais só pode ser intentada:

a) Por associações de defesa do consumidor dotadas de representatividade, 
no âmbito previsto na legislação respetiva; 

b) Por autoridades reguladoras e de supervisão, associações sindicais, 
profissionais ou de interesses económicos legalmente constituídas, 
atuando no âmbito das suas atribuições; 

c) Pelo Ministério Público, oficiosamente, por indicação do Provedor de 
Justiça, ou quando entenda fundamentada a solicitação de qualquer 
interessado. 

d) Pelo Provedor de Justiça, nos termos dos seus estatutos.

2. As entidades referidas no número anterior atuam no processo em nome 
próprio, embora façam valer um direito alheio pertencente, em conjunto, 
aos consumidores suscetíveis de virem a ser atingidos pelas cláusulas cuja 
proibição é solicitada.

Artigo 27.º
(Legitimidade passiva)

1. A ação referida no artigo anterior pode ser intentada:

a) Contra quem, predispondo cláusulas contratuais gerais, proponha 
contratos que as incluam ou aceite propostas feitas nos seus termos;

b) Contra quem, independentemente da sua predisposição e utilização 
em concreto, as recomende a terceiros.

2. A ação pode ser intentada, em conjunto, contra várias entidades que 
predisponham e utilizem ou recomendem as mesmas cláusulas contratuais 
gerais, ou cláusulas substancialmente idênticas, ainda que a coligação 
importe ofensa do disposto no artigo seguinte.
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Artigo 28.º
(Tribunal competente)

Para a ação inibitória é competente o tribunal da comarca onde se localiza o 
centro da atividade principal do demandado ou, não se situando ele em território 
nacional, o da comarca da sua residência ou sede, se estas se localizarem no 
estrangeiro, será competente o tribunal do lugar em que as cláusulas contratuais 
gerais foram propostas ou recomendadas.

Artigo 29.º
(Forma de processo e isenções)

1. A ação destinada a proibir o uso ou a recomendação de cláusulas contratuais 
gerais que se considerem abusivas segue os termos do processo ordinário 
de declaração e está isenta de custas. 

2. O valor da ação excede 1$00 (um escudo) ao fixado para a alçada da Relação.

Artigo 30.º
(Parte decisória da sentença)

1. A decisão que proíba as cláusulas contratuais gerais especificará o âmbito 
da proibição, designadamente através da referência concreta do seu teor 
e a indicação do tipo de contratos a que a proibição se reporta.

2. A pedido do autor, pode ainda o vencido ser condenado a dar publicidade 
à proibição, pelo modo e durante o tempo que o tribunal determine.

Artigo 31.º
(Proibição provisória)

1. Quando haja receio fundado de virem a ser incluídas em contratos singulares 
cláusulas gerais incompatíveis com o disposto no presente diploma, 
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podem as entidades referidas no artigo 26.º requerer provisoriamente a 
sua proibição.

2. A proibição provisória segue, com as devidas adaptações, os termos fixados 
na lei processual para os procedimentos cautelares não especificados.

Artigo 32.º
(Consequências da proibição definitiva)

1. As cláusulas contratuais gerais objeto de proibição definitiva por 
decisão transitada em julgado, ou outras cláusulas que se lhes equiparem 
substancialmente, não podem ser incluídas em contratos que o demandado 
venha a celebrar, nem continuar a ser recomendadas.

2. Aquele que seja parte, juntamente com o demandado vencido na ação 
inibitória, em contratos onde se incluam cláusulas gerais proibidas, nos 
termos referidos no número anterior, pode invocar a todo o tempo, em seu 
benefício, a declaração incidental de nulidade contida na decisão inibitória. 

3. A inobservância do preceituado no número 1 tem como consequência a 
aplicação do artigo 9.º.

Artigo 33.º
(Sanção pecuniária compulsória)

1. Se o demandado, vencido na ação inibitória, infringir a obrigação de se 
abster de utilizar ou de recomendar cláusulas contratuais gerais que foram 
objeto de proibição definitiva por decisão transitada em julgado, incorre 
numa sanção pecuniária compulsória que não pode ultrapassar o valor de 
500.000$00 (quinhentos mil escudos) por cada infração.

2. A sanção prevista no número anterior é aplicada pelo tribunal que apreciar 
a causa em 1.ª instância, a requerimento de quem possa prevalecer-se da 
decisão proferida, devendo facultar-se ao infrator a oportunidade de ser 
previamente ouvido.
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3. O montante da sanção pecuniária compulsória destina-se, em partes 
iguais, ao requerente e ao Estado.

Artigo 34.º
(Comunicação das decisões judiciais para efeito de registo)

Os tribunais devem remeter, no prazo de trinta dias, ao serviço previsto no 
artigo 36º, cópia das decisões transitadas em julgado que, por aplicação dos 
princípios e das normas constantes do presente diploma, tenham proibido o 
uso ou a recomendação de cláusulas contratuais gerais ou declarem a nulidade 
de cláusulas inseridas em contratos singulares.

CAPÍTULO VII
CONTRATOS INDIVIDUALIZADOS

Artigo 35.º
(Extensão do regime aos contratos individualizados)

As disposições relativas às cláusulas gerais são extensivas, na parte aplicável, 
às cláusulas inseridas em contratos individualizados, mas cujo conteúdo 
previamente elaborado o destinatário não pode influenciar. 

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 36.º
(Serviço de registo)

1. Mediante portaria do Ministério da Justiça, a publicar nos seis meses 
subsequentes à entrada em vigor do presente diploma, será designado o 
serviço que fica incumbido de organizar e manter atualizado o registo das 
cláusulas contratuais abusivas que lhe sejam comunicadas, nos termos 
do artigo anterior.
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2. O serviço referido no número precedente deve criar condições que facilitem 
o conhecimento das cláusulas consideradas abusivas por decisão judicial 
e prestar os esclarecimentos que lhe sejam solicitados dentro do âmbito 
das respetivas atribuições.

Artigo 37.º
(Aplicação no tempo)

O presente diploma aplica-se também às cláusulas contratuais gerais existentes 
à data da sua entrada em vigor, excetuando-se, todavia, os contratos singulares 
já celebrados com base nelas.

Artigo 38.º
(Direito ressalvado)

Ficam ressalvadas todas as disposições legais que, em concreto, se mostrem 
mais favoráveis ao aderente que subscreva ou aceite propostas que contenham 
cláusulas não negociadas individualmente.

Artigo 39º
(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor no prazo de sessenta dias a contar da data da 
sua publicação.

Aprovada em 25 de abril de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional em exercício,
Austelino Tavares Correia.

Promulgada em 7 de junho de 2018.
Publique-se.
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O Presidente da República,
Jorge Carlos de Almeida Fonseca.

Assinada em 26 de junho de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional, em exercício,
Austelino Tavares Correia.
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LEI N.º 34 /IX/2018
de 6 de julho

Define o regime jurídico do financiamento colaborativo.
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A Assembleia Nacional de Cabo Verde decreta, nos termos da alínea b) do 
artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

CAPITULO I
Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto e âmbito

1. A presente lei define o regime jurídico do financiamento colaborativo.

2. A presente lei aplica-se às ofertas de financiamento colaborativo dirigidas 
especificamente a pessoas com residência ou estabelecimento em Cabo 
Verde e às plataformas de financiamento colaborativo com sede ou direção 
efetiva em Cabo Verde.

Artigo 2.º
Conceito

O financiamento colaborativo é o tipo de financiamento de entidades, ou das 
suas atividades e projetos, através do seu registo em plataformas eletrónicas 
acessíveis através da Internet, a partir das quais procedem à angariação de 
parcelas de investimento provenientes de um ou vários investidores individuais.

Artigo 3.º
Modalidades de financiamento colaborativo

São modalidades de financiamento colaborativo:

a) O financiamento colaborativo através de donativo, pelo qual a 
entidade financiada recebe um donativo, com ou sem a entrega de 
uma contrapartida não pecuniária;

b) O financiamento colaborativo com recompensa, pelo qual a entidade 
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financiada fica obrigada à prestação do produto ou serviço financiado, 
em contrapartida pelo financiamento obtido;

c) O financiamento colaborativo de capital, pelo qual a entidade 
financiada remunera o financiamento obtido através de uma 
participação no respetivo capital social, distribuição de dividendos 
ou partilha de lucros;

d) O financiamento colaborativo por empréstimo, através do qual a 
entidade financiada remunera o financiamento obtido através do 
pagamento de juros fixados no momento da angariação.

CAPITULO II
DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 4.º
Titularidade e registo

1. Podem ser titulares de plataformas de financiamento colaborativo quaisquer 
pessoas coletivas.

2. As plataformas que prosseguem mais do que uma modalidade de angariação 
de fundos ficam vinculadas aos requisitos específicos aplicáveis a cada 
modalidade.

Artigo 5.º
Deveres das plataformas de financiamento colaborativo 

1. Constituem deveres das entidades gestoras das plataformas eletrónicas:

a) Assegurar aos investidores o acesso a informação relativa aos produtos 
colocados através dos respetivos sítios ou portais na Internet;

b) Assegurar a confidencialidade da informação que receberem dos 
investidores, bem como da informação recebida dos beneficiários 
do investimento que não seja de divulgação pública no quadro dos 
deveres de informação decorrentes da presente lei;
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c) Assegurar o cumprimento das normas da presente lei e das demais 
regulamentações aplicáveis quanto à prevenção de conflitos de 
interesses, nomeadamente no que respeita à proibição dos seus 
corpos dirigentes e trabalhadores poderem ter interesses financeiros 
nas ofertas por si disponibilizadas;

d) Estabelecer modelos de análise e perfis automáticos de adequação 
de clientes em função da sua experiência e conhecimentos;

e) Assegurar o cumprimento das leis e regulamentos respeitantes à 
prevenção de branqueamento de capitais e de financiamento de 
terrorismo;

f) fGuardar segredo sobre as informações a que tenha acesso em virtude 
da sua atividade respeitante aos seus clientes, nos termos do artigo 
32.º da Lei de Bases do Sistema Financeiro, aprovada pela Lei n.º 61/
VIII/2014, de 23 de abril;

g) Assegurar o cumprimento das leis e regulamentos respeitantes à 
proteção de dados pessoais;

2. As plataformas de financiamento colaborativo não podem:

a) Fornecer aconselhamento ou recomendações quanto aos investimentos 
a realizar através dos respetivos sítios ou portais na Internet;

b) Compensar os seus dirigentes ou trabalhadores pela oferta ou volume 
de vendas de produtos disponibilizados ou referências nos respetivos 
portais;

c) Gerir fundos de investimento ou deter valores mobiliários.

Artigo 6.º
Adesão a uma plataforma

1. A adesão de um beneficiário de financiamento a uma determinada plataforma 
de financiamento colaborativo é realizada por contrato reduzido a escrito 
e disponível de forma desmaterializada através da plataforma, do qual 
deve constar a identificação das partes, as modalidades de financiamento 
colaborativo a utilizar, a identificação do projeto ou atividade a financiar e 
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o montante e prazo da angariação, bem como os instrumentos financeiros 
a utilizar para proceder à angariação.

2. O incumprimento das condições estipuladas quanto aos elementos 
essenciais da oferta, referidas no número anterior, constitui fundamento 
para a resolução do contrato por qualquer das partes, sem prejuízo da 
responsabilidade da parte que deu origem à cessação da relação perante 
terceiros investidores de boa -fé.

Artigo 7.º
Beneficiários das plataformas de financiamento colaborativo

1. Podem recorrer às plataformas de financiamento colaborativo quaisquer 
pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas 
na angariação de fundos para as suas atividades ou projetos através desta 
modalidade de financiamento.

2. Os beneficiários do financiamento colaborativo devem comunicar e manter 
atualizada junto das plataformas com as quais estabelecem uma relação 
contratual, para efeitos de transmissão de informação aos potenciais 
investidores, a sua identificação, natureza jurídica, contactos, sede ou 
domicílio, bem como a identidade dos seus titulares de órgãos de gestão, 
quando aplicável.

Artigo 8.º
Conhecimento das condições

Os investidores devem declarar, no ato de subscrição, que compreendem as 
condições do negócio, nomeadamente quanto ao risco associado ao investimento 
e as relações que estabelecem com a plataforma de angariação de fundos e 
com os beneficiários do investimento.
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Artigo 9.º
Alteração das condições de oferta

1. Caso os montantes indicados não sejam angariados nos prazos definidos, 
consideram -se sem efeito os negócios entretanto celebrados, devendo os 
beneficiários do investimento proceder à devolução dos montantes que 
tiverem recebido nos casos em que essa transferência já tenha ocorrido, 
sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2. Se a oferta prever expressamente a possibilidade de alteração dos 
montantes e dos prazos, e esse facto tiver sido comunicado inicialmente 
aos investidores, as plataformas devem notificar todos os investidores 
da alteração superveniente das condições de subscrição, identificando, 
consoante os casos, qual o novo prazo de subscrição ou qual o novo 
montante máximo a angariar.

3. Apenas é permitida uma prorrogação de prazo ou alteração de montante 
por cada oferta.

4. Em caso de alterações à oferta deve ser determinado um prazo para o 
cancelamento das subscrições já efetuadas.

Artigo 10.º
Direito aplicável à relação jurídica subjacente

1. Aplicam-se plenamente às relações jurídicas subjacentes ao financiamento 
colaborativo, em particular na relação estabelecida entre os beneficiários 
do financiamento e os investidores, os regimes correspondentes aos tipos 
contratuais celebrados com recurso às plataformas de financiamento 
colaborativo, nomeadamente a doação, compra e venda, prestação de 
serviços, emissão e transação de valores mobiliários e mútuo, bem como as 
disposições sobre proteção da propriedade intelectual, quando relevantes.

2. O financiamento colaborativo por empréstimo apenas pode implicar 
a emissão de instrumentos financeiros, se exercido por intermediário 
financeiro desde que e previamente registado na AGMVM, nos termos 
da legislação aplicável ao mercado de instrumentos financeiros.
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3. O disposto no presente artigo não prejudica o exercício da atividade de 
supervisão própria do Banco de Cabo Verde e de outros reguladores, 
sempre que a atividade desenvolvida pelas partes determinar a aplicação 
dos regimes jurídicos de supervisão e regulação respetivos.

Artigo 11.º
Prevenção de conflitos de interesses

1. As plataformas devem organizar -se por forma a identificar possíveis 
conflitos de interesses e atuar de modo a evitar ou reduzir ao mínimo 
o risco da sua ocorrência, não podendo os seus titulares, dirigentes, 
trabalhadores ou outros prestadores de serviços com intervenção direta na 
atividade de angariação, possuir interesses contrapostos aos beneficiários 
ou investidores.

2. Em situação de conflito de interesses, as plataformas devem atuar por 
forma a assegurar aos investidores e aos beneficiários um tratamento 
transparente e equitativo.

CAPITULO III
CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO

SECÇÃO I
Donativo ou recompensa

Artigo 12.º
Titularidade e registo

1. As plataformas de financiamento colaborativo através de donativo 
ou recompensa devem comunicar previamente o início da atividade 
à ProEmpresa - instituto público responsável pela promoção do 
empreendedorismo.

2. O procedimento de comunicação prévia realiza – se por via desmaterializada, 
não importando o pagamento de taxas administrativas, e é definido em 
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Deliberação do Conselho Diretivo da ProEmpresa, que deve identificar os 
elementos a comunicar e aprovar os modelos simplificados de transmissão 
pela Internet.

Artigo 13.º
Características da oferta

1. Cada oferta disponibilizada através das plataformas de financiamento 
colaborativo de donativo ou recompensa está sujeita a um limite máximo 
de angariação que não pode exceder 10 (dez) vezes o valor global da 
atividade a financiar.

2. Cada oferta apenas pode ser disponibilizada numa única plataforma de 
financiamento colaborativo.

Artigo 14.º
Informações quanto à oferta

1. Os beneficiários do financiamento colaborativo devem comunicar às 
plataformas, para informação aos investidores, em relação a cada oferta:

a) A descrição da atividade ou produto a financiar, e os fins do 
financiamento a angariar;

b) O montante e o prazo para a angariação;

c) O preço dos valores de cada unidade a subscrever ou a forma de 
determinação desse preço.

2. A informação prestada aos investidores deve ser completa, verdadeira, 
atual, clara, objetiva e lícita, permitindo aos seus destinatários formar 
juízos fundados sobre a oferta e sobre o beneficiário do investimento.
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SECÇÃO II
Capital ou empréstimo

Artigo 15.º
Titularidade e registo

1. O acesso à atividade de intermediação de financiamento colaborativo 
de capital ou por empréstimo é realizado mediante registo prévio das 
entidades gestoras das plataformas eletrónicas junto da Auditoria Geral 
do Mercado de Valores Mobiliários (AGMVM), com conhecimento da 
ProEmpresa, sendo aquela entidade responsável pela regulação e supervisão 
da sua atividade.

2. O registo na AGMVM tem como função assegurar o controlo dos 
requisitos para o exercício da atividade pelas plataformas de financiamento 
colaborativo e permitir a organização da supervisão, bem como assegurar 
o controlo da idoneidade da gestão dos operadores da plataforma.

3. O procedimento de registo é definido em regulamento da AGMVM, 
que deve identificar os requisitos de acesso e causas de indeferimento 
assentes, nomeadamente, na demonstração da idoneidade dos titulares 
das plataformas, prazos, regime de suspensão e cancelamento do registo e 
demais formalidades, devendo privilegiar a transmissão eletrónica de dados.

Artigo 16.º
Deveres das plataformas

Constituem deveres das entidades gestoras das plataformas eletrónicas:

a) Adotar as medidas necessárias à prevenção de situações de fraude, 
nos termos previstos na presente lei e definidos pela regulamentação 
aprovada pela AGMVM;

b) Realizar auditorias aos beneficiários do financiamento que pretendam 
o acesso a plataforma para efeito de ofertas, com vista a verificação 
dos elementos referidos nas alíneas a) e b) do artigo 17º, nº1, nos 
termos da regulamentação a aprovar pela AGMVM;
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c) Aprovar e dar a devida publicidade a política de divulgação de 
informação por parte de beneficiários e de comentários por parte de 
investidores e utilizadores, com vista a promoção da transparência, 
da identificação dos riscos associados a cada oferta e da divulgação 
generalizada de informação relevante;

d) Cumprir os demais deveres de informação, organização e conduta 
decorrentes da regulamentação aprovada pela AGMVM.

Artigo 17.º
Obrigações de informação

1. Os beneficiários do financiamento colaborativo de capital ou por empréstimo 
devem ainda comunicar às plataformas, para efeitos de informação aos 
investidores e a AGMVM:

a) Toda a informação financeira relevante sobre a entidade beneficiária, 
sobre o cumprimento das respetivas obrigações fiscais e contributivas 
e sobre a respetiva estrutura de capital;

b) Toda a informação relevante sobre os projetos a financiar, incluindo 
os riscos associados, adequada e proporcional ao montante de 
financiamento a angariar, de forma a assegurar o caráter informado 
da opção de investimento.

2. Os beneficiários do financiamento colaborativo de capital ou por 
empréstimo devem ainda remeter anualmente a AGMVM e às plataformas 
com as quais mantêm uma relação no quadro da presente lei, de forma a 
estarem disponíveis para consulta junto dos investidores, os respetivos 
relatórios de atividade e de contas do financiamento em causa.

3. A AGMVM pode determinar por regulamento outros elementos a transmitir 
para os efeitos previstos nos números anteriores.
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Artigo 18.º
Características da oferta

1. Cada oferta disponibilizada através das plataformas de financiamento 
colaborativo está sujeita a um limite máximo de angariação, que não tem 
de corresponder ao valor global da atividade a financiar.

2. A AGMVM define, por regulamento, o limite máximo referido no 
número anterior em relação ao financiamento colaborativo de capital e 
por empréstimo.

3. Cada oferta apenas pode ser disponibilizada numa única plataforma de 
financiamento colaborativo.

Artigo 19.º
Informações quanto à oferta

1. Os beneficiários do financiamento colaborativo devem comunicar às 
plataformas, para informação aos investidores, em relação a cada oferta, 
em termos padronizados a definir por regulamento da AGMVM:

a) A descrição da atividade ou produto a financiar, e os fins do 
financiamento a angariar;

b) O montante e o prazo para a angariação;

c) O preço dos valores de cada unidade a subscrever ou a forma de 
determinação desse preço;

d) Outros elementos definidos em regulamento da AGMVM em relação 
ao financiamento colaborativo de capital ou por empréstimo.

2. A AGMVM define por regulamento a extensão da informação a prestar 
ao abrigo da alínea b) do n.º 1, devendo atender ao montante a angariar 
na definição dos elementos a solicitar aos beneficiários do financiamento 
colaborativo. 

3. A informação prestada aos investidores, pelo beneficiário do financiamento 
colaborativo, deve ser completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita, 
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permitindo aos seus destinatários formar juízos fundados sobre a oferta 
e sobre o beneficiário do investimento.

4. Em especial a informação prestada aos investidores compreenderá sempre 
um aviso, com o destaque adequado, sobre a possibilidade de perda total do 
investimento, sobre a variabilidade das taxas de juros relevantes, quando 
esse seja o caso, bem como sobre os demais fatores de risco associados 
ao financiamento.

5. Antes de se vincularem a qualquer oferta de financiamento colaborativo, 
os investidores devem declarar ter tomado conhecimento da informação 
prestada, em especial dos avisos referidos no número anterior, nos termos 
deste artigo e da regulamentação relevante, aprovada pela AGMVM.

Artigo 20.º
Limites ao investimento

1. Os investidores estão sujeitos a um limite máximo de investimento anual 
em produtos adquiridos no quadro do financiamento colaborativo de 
capital ou por empréstimo.

2. A AGMVM define, por regulamento, quais os limites máximos de 
investimento referidos no número anterior, de forma a assegurar:

a) A existência de um limite máximo anual por investidor, em relação 
a cada oferta;

b) A existência de um limite máximo global anual por investidor, em 
relação ao total de ofertas subscritas.

3. A definição dos limites pela AGMVM assenta na fixação de valores limite 
diferenciados em função do rendimento anual dos investidores, podendo 
ainda definir limites de investimento diferenciados em função do perfil dos 
investidores, atendendo, nomeadamente, à sua experiência e qualificação.

4. Para efeitos do cumprimento do limite referido no n.º 3, cada investidor 
deve declarar, no ato de subscrição, qual o montante global já investido 
na aquisição de produtos financeiros através da oferta em plataformas 
de financiamento colaborativo, bem como do seu escalão de rendimento.
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5. Os termos da realização do investimento, nomeadamente, no que respeita 
ao registo das transferências e às relações com instituições bancárias, são 
objeto de regulamentação pela AGMVM.

Artigo 21.º
Regime para o financiamento de capital ou por empréstimo

1. As plataformas de financiamento colaborativo que pratiquem as modalidades 
de financiamento de capital ou por empréstimo devem adotar uma política 
em matéria de conflito de interesses reduzida a escrito e adequada à sua 
dimensão, organização, e à natureza, à dimensão e à complexidade das 
suas atividades.

2. A política em matéria de conflito de interesses deve permitir, designadamente:

a) Identificar as circunstâncias que constituem ou podem dar origem 
a um conflito de interesses;

b) Especificar os procedimentos a seguir e as medidas a tomar, a fim 
de gerir esses conflitos;

c) Manter e atualizar regularmente registos das atividades que geraram 
conflitos de interesses com risco de afetação dos interesses de um 
ou mais entidades que mantenham relações de financiamento com 
a plataforma.

3. As plataformas referidas no n.º 1 não podem deter fundos ou instrumentos 
financeiros dos clientes e estão sujeitas aos demais deveres de prevenção 
de conflito de interesses definido em regulamento da AGMVM.

Artigo 22.º
Regime sancionatório

1. Os regimes contra-ordenacional e penal aplicáveis à violação do disposto 
na presente lei, nomeadamente no que respeita ao desenvolvimento da 
atividade de financiamento colaborativo  sem registo na ProEmpresa e 
AGMVM, ao incumprimento de obrigações de informação, à violação de 
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segredo profissional e à violação de regras sobre conflitos de interesses 
são definidos em diploma próprio.

2. O disposto no número anterior não prejudica a aplicabilidade dos regimes 
sancionatórios aplicáveis nos termos gerais.

Artigo 23º
Incentivos

1. O Governo, através da ProEmpresa, instituirá e distinguirá anualmente 
prémios e outros  incentivos para as melhores plataformas de angariação 
de fundos a operar no País, num máximo de três, tendo em consideração, 
nomeadamente:

a) O montante global de fundos mobilizados através da plataforma;

b) Os níveis de segurança da plataforma;

c) Os níveis de satisfação e confiança dos usuários; 

d) A organização e prestação de contas.

2. Os prémios poderão consistir na atribuição de um valor monetário, de 
equipamentos, bolsas, programas de capacitação ou de distintivos.

3. Os montantes aplicados por empresas a título de donativo em projetos 
através de plataformas de financiamento colaborativo são dedutíveis ao 
abrigo da lei do mecenato.

4. A ProEmpresa poderá, por via de Deliberações do Conselho Diretivo, 
instituir e desenvolver outras formas de incentivos e promoção desta 
atividade no País.

Artigo 24.º
Regulamentação

A AGMVM deverá, no prazo máximo de 90 dias, aprovar as normas a 
regulamentar previstos no presente diploma.



513LEI N.º 34 /IX/2018

Artigo 25.º
Salvaguarda de situações constituídas

A entrada em vigor da presente lei não prejudica as relações jurídicas de 
financiamento colaborativo validamente constituídas em momento anterior 
à sua entrada em vigor.

Artigo 26.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no prazo de 30 dias apos a sua publicação, com 
exceção das disposições relativas ao financiamento colaborativo de capital 
ou por empréstimo, que entram em vigor no momento da entrada em vigor 
das normas regulamentares referidas no artigo 24.º.

Aprovada em 23 de maio de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.

Promulgado em 26 de junho de 2018.

Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos Almeida Fonseca.

Assinada em 28 de junho de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.
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LEI N.º 35/IX /2018
de 6 de julho

Procede à primeira alteração da Lei nº 75/VII/2010, de 23 
de agosto, que estabelece o regime jurídico de declaração e 
funcionamento das Zonas Turísticas Especiais (ZTE).
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

A presente Lei procede à primeira alteração da Lei n.º 75/VII/2010, de 23 de 
agosto, que estabelece o regime jurídico de declaração e funcionamento das 
Zonas Turísticas Especiais (ZTE).

Artigo 2.º
Alteração à Lei n.º 75/VII/2010, de 23 de agosto

São alterados os artigos 1.º, 4.º, 5.º a 17.º, 19.º, 20.º, 22.º a 28.º, 30.º, 31.º, 33.º 
a 38.º, 40.º, 41.º, 42.º, 43.º e 45.º da Lei n.º 75/VII/2010, de 23 de agosto, que 
passam a ter a seguinte redação:

Artigo 1.º

[…]

O presente diploma estabelece o regime jurídico de declaração e funcionamento 
das Zonas Turísticas Especiais, doravante designadas por ZTE.

Artigo 4.º

[…]

1. O processo de declaração das ZTE é organizado pelo departamento 
governamental responsável pela área do Ordenamento do Território, em 
estreita articulação e concertação com os serviços centrais de turismo, 
do ambiente, do mar e da agricultura e com o Município da área de 
localização da referida ZTE, bem como com os respetivos proprietários, 
sendo obrigatoriamente ouvidas as associações empresariais e de defesa 
do ambiente com atuação na área.
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2. A declaração e a classificação das ZTE são objeto de Decreto-lei, ouvido 
o respetivo Município.

Artigo 5.º

[…]

a) […]

b) […]

c) Obrigação do serviço central responsável pelo Património do Estado, 
ouvido o serviço central responsável pelo ordenamento do território, 
de iniciar negociação com os proprietários dos terrenos sinalizados 
com vista à obtenção de um acordo; e

d) Início imediato de estudos conducentes à elaboração dos Planos 
Territoriais das ZTE.

Artigo 6.º

[…]

1. […]

2. […]

3. […]

a) […]

b) […]

c) […]

4. […]

a) […]

b) […]

c) […]

d) […]

5. […]
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a) […][…]

b) […]

c) […]

6. […]

7. […]

8. […]

9. […]

10. O departamento governamental responsável pela área do Ordenamento do 
Território deve dar publicidade ao início e termo das medidas preventivas, 
por meio de aviso publicado no jornal mais lido no país e dar conhecimento 
dos mesmos aos Municípios da área abrangida. 

Artigo 7.º

[…]

1. O planeamento, a gestão e administração das ZTE cabem ao Estado, 
através de:

a) Serviço central responsável pelo ordenamento do território, no que 
concerne ao planeamento e gestão territorial; 

b) Serviço central responsável pelo turismo, ou através de um organismo 
que tem a natureza de sociedade anonima de capitais exclusiva ou 
maioritariamente públicos, criada por Decreto-lei e denominação de 
Sociedade de Desenvolvimento Turístico, a subscrever pelo Estado, 
e pelo município da área da localização da ZTE, bem como, quando 
for o caso, por entidades privadas, no que concerne a promoção, 
planeamento e gestão de investimentos turísticos.

2. O parceiro privado do Estado na sociedade de capitais maioritariamente 
públicos a que se refere a alínea b) do número anterior é escolhido por 
concurso público ou outras modalidades previstas na lei. 

3. A promoção, planeamento e gestão de investimentos turísticos podem 
ser dados, em concessão, a uma sociedade anónima de reconhecida 
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capacidade técnica e financeira ou a uma subsidiária sobre a qual tenha 
domínio, escolhido mediante concurso público ou outras modalidades 
previstas na lei.

4. As entidades referidas no n.º 1 devem exercer as suas atribuições de 
forma articulada e concertada com outros organismos do Estado, com 
competências específicas sobre o património natural.

Artigo 8.º

[…]

1. Todas as entidades públicas e privadas cuja área de atuação esteja 
diretamente relacionada com gestão e administração das ZTE devem 
cooperar ativa e empenhadamente com as entidades referidas no número 
1 do artigo anterior.

2. O serviço central responsável pelo ordenamento do território faz 
permanentemente apelo à cooperação das autarquias locais da área da 
localização das ZTE, sobretudo no que se refere à coordenação e articulação 
dos vários planos municipais de ordenamento do território incidentes ou 
relacionados com a área de intervenção.

3. Os Municípios são sempre informados e ouvidos sobre as atuações relativas 
às ZTE situadas no respetivo território, levadas a cabo pelas entidades 
gestoras, nos termos do artigo 7.º.

Artigo 9.º

[…]

1. […]

a) Planta da área, com sua delimitação georreferenciada;

b) […]

c) Identificação física, jurídica e fiscal dos prédios; e

d) […]

2. […]
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Artigo 10.º

[…]

1. A ZDTI é declarada por Decreto-lei que deve contemplar a definição e 
delimitação concreta da área, incluindo uma cartografia em formato digital.

2. […]

Artigo 11.º

Competência das entidades gestoras

1. Na ZDTI compete ao serviço central responsável pelo ordenamento do 
território, nomeadamente:

a) Elaborar os Planos de Ordenamento Turístico, em estreita articulação 
com as entidades referidas na aliena b) do n.º 1 do artigo 7.º;

b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos Planos de Ordenamento 
Turístico e dos Planos de Ordenamento Detalhado;

c) Apoiar as entidades competentes na aquisição de solo nas ZDTI, 
para fins de desenvolvimento turístico, nos termos da lei;

d) Fiscalizar, em estreita articulação com os departamentos 
governamentais competentes o cumprimento das leis e regulamentos 
administrativos em matéria ambiental, de ordenamento do território, 
de planeamento urbanístico, de construção urbana e de uso e ocupação 
do solo em ZDTI;

e) Promover, em articulação com as entidades responsáveis pelo 
desenvolvimento turístico, junto das instâncias administrativas 
próprias ou em juízo, nos termos da lei, a reposição da legalidade 
nos domínios referidos na alínea d);

f) Administrar em articulação com as entidades responsáveis pelo 
desenvolvimento turístico, bens do domínio público e do domínio 
privado do Estado que estejam ou venham a estar afetos ao exercício 
da sua atividade;
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g) Denunciar em articulação com as entidades responsáveis pelo 
desenvolvimento turístico, às autoridades competentes as infrações 
ambientais, urbanísticas ou às leis e regulamentos de ordenamento 
territorial e do uso e ocupação de solo nas ZTE;

h) Embargar em articulação com as entidades responsáveis pelo 
desenvolvimento turístico, quaisquer obras realizadas em violação 
das leis e regulamentos ambientais, urbanísticos, de ordenamento 
territorial ou do regime de uso e ocupação das ZTE;

i) Defender a posse e a propriedade dos bens referidos na alínea f) e usar 
dos meios legais de defesa da posse contra quaisquer atos, obras ou 
construções que violem o regime de uso e ocupação do solo das ZTE;

j) Requerer a demolição das obras e construções referidas na alínea h) 
nos termos a regulamentar.

2. Na ZDTI competem às entidades responsáveis pelo desenvolvimento 
turístico, nomeadamente:

a) Promover, negociar e assinar acordos com os investidores nas ZDTI 
e ZRPT;

b) Elaborar e aprovar previamente os Planos de Ordenamento Detalhado;

c) Adquirir e administrar solos nas ZDTI, cedendo os mesmos para fins 
de desenvolvimento turístico, em articulação com os serviços centrais 
responsáveis pelo ordenamento do território e pelo património do 
Estado, nos termos da lei;

d) Realizar obras de urbanização e de requalificação urbana e ambiental 
nas ZDTI, em estreita articulação com os respetivos Municípios e 
promotores turísticos.

e) Aprovar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em estreita articulação 
com o respetivo Município e as entidades técnicas competentes, os 
projetos de obras de infraestruturas viárias e de redes de serviços 
de telecomunicações, eletricidade, água e esgotos, para efeitos do 
licenciamento, nos termos da lei, valendo o silêncio como anuência 
ao projeto, ou à proposta,

f) Aprovar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em estreita articulação 
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com o respetivo Município e as entidades técnicas competentes, os 
projetos arquitetónicos de edificações de edifícios hoteleiros, de 
alojamento, de equipamentos comerciais, sociais ou de lazer, para 
efeitos do licenciamento, nos termos da lei, valendo o silêncio como 
anuência ao projeto, ou à proposta;

g) Requerer ao Governo a declaração de utilidade pública de expropriação, 
com carácter de urgência, de imóveis e de direitos sobre eles 
constituídos, sempre que julgue necessário;

h) Requerer a constituição de servidões civis e administrativas, nos 
termos da lei;

i) Ocupar temporariamente terrenos particulares de que necessite para 
estaleiro, depósito de material e instalações conexas com obras de 
que seja dona, sem prejuízo do pagamento contemporâneo da justa 
indemnização aos titulares dos direitos restringidos.

3. A competência para mandar elaborar os Planos de Ordenamento Turístico 
é dos membros do Governo responsáveis pelo ordenamento do território 
e do turismo.

4. A competência para mandar elaborar os Planos de Ordenamento Detalhado 
é das entidades responsáveis pelo desenvolvimento turístico, podendo ser 
elaborado pelo promotor privado ou por empresas especializadas; 

5. A competência para aprovar os Planos de Ordenamento Detalhado é do 
serviço central responsável pelo ordenamento do território. 

6. [Revogado].

7. Os proprietários ou superficiários de terrenos incluídos numa ZDTI podem 
colaborar na gestão da referida Zona, nos termos e condições constantes 
do acordo de associação celebrado com as entidades gestoras.

8. Os serviços competentes podem incumbir a elaboração do Plano de 
Ordenamento Turístico e dos Planos de Ordenamento Detalhado a 
empresas especializadas, selecionadas em concurso.

Artigo 12.º

[…]
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Dos atos das entidades gestoras praticados na realização de interesses públicos 
ou de poderes de autoridade cabem recurso tutelar para os membros do 
Governo responsáveis pelas áreas do ordenamento do território e do turismo, 
nos termos da Lei. 

Artigo 13.º

[…]

1. A aquisição, pelo Estado, da propriedade ou posse de terrenos situados na 
ZDTI que estejam sujeitos ao regime do domínio público marítimo obriga 
a que se proceda à imediata operação de delimitação, nos termos da lei.

2. As entidades gestoras podem, nos termos da lei, requerer ao Governo 
que à totalidade ou parte das zonas delimitadas, nos termos do número 
anterior, seja reconhecida a prevalência do fim público de desenvolvimento 
turístico nacional.

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o serviço central responsável 
pelo ordenamento do território pode requerer ao Governo que lhe sejam 
concedidos o uso e a ocupação das zonas dominiais.

4. […]

5. O serviço central responsável pelo ordenamento do território pode 
concessionar a execução de quaisquer obras dentro das zonas afetadas 
ao interesse público de desenvolvimento turístico nacional nos termos 
dos números anteriores, sem prejuízo do seu posterior licenciamento 
pela Camara Municipal.

Artigo 14.º

[…]

1. […]

2. […]

3. A ZDTI é considerada e integrada no esquema conceptual e de 
enquadramento dos trabalhos de elaboração ou revisão dos instrumentos 
de gestão territorial.
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4. Para efeitos do número anterior, as entidades gestoras das ZDTI devem 
participar ativamente nos trabalhos de elaboração e acompanhamento 
dos instrumentos de gestão territorial ou urbanístico que pela respetiva 
natureza, objeto e área de intervenção possam afetar ou condicionar a 
concretização de projetos ou investimentos considerados de relevante 
interesse estratégico para o turismo e lazer.

Artigo 15.º
Tipos de planos territoriais das ZDTI

1. São planos territoriais de uma ZDTI:

a) […]

b) O Plano de Ordenamento Detalhado (POD).

2. […]

3. Os planos territoriais de uma ZDTI subordinam-se entre si, de acordo 
com o respetivo grau hierárquico.

4. Os planos territoriais de uma ZDTI traduzem um compromisso recíproco 
de compatibilização com a diretiva nacional e os esquemas regionais de 
ordenamento do território e prevalecem sobre os planos municipais.

5. […]

6. Os planos territoriais de uma ZDTI têm natureza de regulamento 
administrativo, sendo as suas disposições vinculativas imperativamente 
observadas pela Administração, pelos administrados e promotores 
turísticos.

7. […]

8. Os pareceres referidos no número anterior serão emitidos no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, valendo o silêncio como anuência ao 
projeto, ou à proposta.

9. Os planos territoriais de uma ZDTI são plenamente eficazes, uma vez 
publicado o ato de aprovação.
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10. Com o ato de aprovação dos planos territoriais de uma ZDTI são publicados 
a planta do ordenamento/síntese e o respetivo regulamento.

Artigo 16.º

1. […]

a) […]

b) […]

c) […]

d) […]

e) […]

f) […]

g) […]

2. […]

3. […]

4. O POT é aprovado previamente pelo Serviço Central do Ordenamento do 
Território, ouvidas as entidades responsáveis pela promoção, planeamento 
e gestão de investimentos turísticos.

5. O POT está sujeito à aprovação final por Portaria do membro do Governo 
responsável pelo Ordenamento do Território, ouvindo o Departamento 
Governamental que tutela o Turismo.

6. A recusa da aprovação deve ser fundamentada. 

Artigo 17.º
Plano de Ordenamento Detalhado

1. […]

2. O POD é elaborado pelo promotor e apresentado a entidade responsável 
pelo Desenvolvimento do Turismo a quem compete a sua aprovação prévia. 

3. O POD pode ser elaborado pela entidade responsável pelo Desenvolvimento 
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do Turismo, quando as conveniências de gestão assim determinarem ou 
quando assim for acordado com o promotor.

4. O POD está sujeita a aprovação final por Portaria do membro do governo 
responsável pelo ordenamento do território.

5. Considera-se aprovado o POD se decorridos 30 (trinta) dias, podendo ser 
prorrogado por mais 15 (quinze) dias, consoante a complexidade da matéria, 
a contar da data da entrega do mesmo no serviço central responsável pelo 
Ordenamento do Território, este nada pronunciar a respeito do pedido.

6. A recusa da aprovação deve ser fundamentada.

Artigo 19.º

[…]

1. […]

2. […]

3. Os projetos referidos nos números anteriores são aprovados pela entidade 
responsável pelo desenvolvimento turístico.

Artigo 20.º

[…]

1. A Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do dia seguinte 
ao da receção do pedido de licenciamento do promotor turístico nos serviços 
competentes do Município, delibera sobre o pedido de licenciamento.

2. […]

3. […]

4. Se o alvará não for emitido no prazo referido no número anterior, o promotor 
turístico pode requerer a notificação judicial avulsa ao Presidente da 
Camara Municipal ou o seu substituto legal, de que se propõe executar as 
obras de acordo com os projetos já aprovados pela entidade responsável 
pelo desenvolvimento turístico.

5. […]
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6. […]

Artigo 22.º
Regime de usos

1. Os usos ou atividades numa ZRPT observam ao disposto nos respetivos 
POT.

2. […]

3. Não podem ser realizados em qualquer lugar de uma ZRPT movimentos de 
terra, extração de areia, cascalho e outros inertes ou minerais, instalações 
de qualquer tipo em edificações ou alteração das mesmas de qualquer 
natureza, salvo autorização expressa do serviço central responsável pelo 
Ordenamento do Território, ouvidas as entidades competentes em razão 
da matéria.

4. Numa ZRPT podem realizar-se obras públicas relativas as infraestruturas de 
transportes e comunicações requeridas pelo interesse geral ou necessárias 
para a promoção e desenvolvimento do País que tenham sido objeto de 
autorização expressa do serviço competente.

5. […]

Artigo 23.º

[…]

Compete às entidades gestoras velarem pela integridade natural e paisagística 
da ZRPT, sem prejuízo das atuações de outros organismos do Estado e do 
Município com responsabilidade específica sobre o património natural.

Artigo 24.º

[…]

1. O Estado pode obter e assegurar a disponibilidade das áreas a utilizar 
na ZDTI mediante associação com os respetivos proprietários e titulares 
de direitos, ónus e encargos, sobre eles incidentes, destinada quer ao 
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planeamento quer a operações integradas na respetiva execução, nos 
termos dos números seguintes.

2. […]

3. […]

4. O simples facto da constituição da associação confere ao Estado o direito 
de realizar os trabalhos projetados para a ZTE abrangida, o respetivo 
loteamento, a cedência ou partilha entre os associados e as demais operações 
necessárias à ultimação do objeto da associação.

Artigo 25.º

[…]

1. A efetivação da associação depende de acordo de proprietários e titulares 
referidos no n.º 1 do artigo anterior com o Estado.

2. […]

3. No caso previsto no número anterior, os imóveis cujos proprietários ou 
outros interessados não queiram fazer parte da associação são expropriados.

4. Se o interesse público o justificar, e não for possível obter o acordo nos 
termos do artigo anterior, o Governo pode expropriar ou transferir, por 
utilidade pública, os bens, incluindo os dos Municípios, existentes numa 
ZDTI.

5. O Governo pode atribuir carácter urgente à expropriação e/ou transferência 
a que se refere o número anterior.

Artigo 26.º

[…]

1. A participação do Estado é constituída, salvo o que for convencionado 
sobre a matéria, pelo valor dos imóveis que o mesmo possuir na área e 
pelo capital que investir nas infraestruturas urbanísticas necessárias.

2. […]

3. […]
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4. Os imóveis são transferidos para a posse do Estado à medida que forem 
sendo fixados os respetivos valores, a fim de o mesmo proceder aos trabalhos 
de urbanização necessários e ao loteamento adequado às construções a 
erigir para a execução dos planos de ordenamento turístico.

Artigo 27.º

[…]

1. […]

2. […]

3. Os terrenos necessários à instalação de equipamento social são integrados 
no quinhão do Estado que os pode transferir para o Município, sendo 
o respetivo custo suportado também proporcionalmente por todos os 
associados.

Artigo 28.º

[…]

1. O Estado tem direito de preferência nas transmissões por título oneroso 
entre particulares de terrenos situados nas ZTE, nas condições a definir 
em Decreto-lei.

2. […]

3. […]

Artigo 30.º

[…]

As entidades gestoras devem disponibilizar ao eventual promotor turístico 
informações sobre as características gerais da ZDTI ou parte da mesma, o seu 
aproveitamento, os compromissos gerais da promoção e os incentivos fiscais 
e financeiros a conceder, nos termos da lei.
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Artigo 31.º

[…]

1. O Estado ou o respetivo proprietário pode ceder terrenos da ZDTI que 
lhe pertençam aos promotores em regime de constituição de direito de 
superfície, aforamento, venda, arrendamento, autorização de uso e ocupação 
a título precário, após a aprovação dos planos referidos no número 1 do 
artigo 15.º e implementado o projeto de infraestruturação.

2. […]

3. […]

4. A ideia do projeto é espelhada em estudos prévios ou master plans, nos 
termos a regulamentar por Portaria dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas do Ordenamento do Território e do Turismo.

Artigo 33.º

[…]

1. […]

a) […]

b) […]

c) […]

2. Sempre que as entidades gestoras ou o respetivo proprietário o entendam 
por necessário, podem exigir do promotor a apresentação de documentos 
comprovativos de capacidade financeira para a execução do projeto que 
fundamenta o pedido de cedência e ainda maiores detalhes da ideia do 
projeto.

Artigo 34.º

[…]

1. O preço pela cedência é fixado em função de critérios estabelecidos pelos 
Departamentos Governamentais responsáveis pelas áreas das Finanças e 
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do Turismo, sob proposta do serviço central responsável pelo Ordenamento 
do Território e atualizados anualmente.

2. […]

Artigo 35.º

[…]

Os terrenos cedidos nos termos do artigo 33.° não podem ser alienados a 
terceiros, sem autorização expressa do Estado, precedendo de parecer do 
serviço central responsável pelo Ordenamento do Território e da entidade 
responsável pelo desenvolvimento turístico.

Artigo 36.º

[…]

1. A cedência de terrenos das ZDTI que se encontrem integrados no domínio 
privado do Estado a promotores incumbem às entidades gestoras como 
comissários do Estado, com poderes para, nessa qualidade, negociar os 
termos e condições dos contratos de cedência e outorgar as correspondentes 
escrituras perante o notário privativo do Estado, observando-se estritamente 
o disposto no artigo anterior.

2. Compete ao membro do Governo responsável pela área das Finanças a 
autorização para a alienação, ouvidas as entidades gestoras.

3. O produto da venda dos terrenos das ZTE e da constituição de outros 
direitos reais sobre os mesmos constitui receita do Estado e do Município 
em cujo território os terrenos vendidos se situem.

4. Sobre o produto referido no número anterior recai uma comissão de 5% 
(cinco por cento) consignada ao funcionamento das entidades gestoras, 
sendo 3% (três por cento) as entidades responsáveis pela promoção, 
planeamento e gestão de investimentos turísticos e 2% (dois por cento) 
para serviço responsável pelo planeamento e gestão territorial das ZTE.

5. Do produto referido no n.º 3 é retido o montante de 45% (quarenta e cinco 
por cento), consignado ao Fundo de Indemnização dos Proprietários das 
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ZTE, a funcionar na dependência do membro do Governo responsável 
pelas Finanças.

6. […]

Artigo 37.º

[…]

1. […]

2. […]

3. […]

4. Por efeito de reversão, os bens cedidos regressam ao domínio privado 
do Estado livres dos encargos que lhes tenham sido impostos enquanto 
estiveram em poder do promotor ou de terceiros a quem tenham sido 
transmitidos.

Artigo 38.º

[…]

1. […]

a) Elaborar, se for o caso, o POD da parte da Zona sobre a qual pretende 
atuar e apresentá-lo às entidades competentes para aprovação e 
respetivo licenciamento municipal.

b) […]

c) […]

d) […]

e) […]

f) […]

g) […]

2. Para garantia da realização dos investimentos, os promotores prestarão 
caução, em montante e prazo a definir em Portaria dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas do Turismo e das Finanças, ouvidas as 
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entidades gestoras, na forma de garantia bancária “on first demand”, a 
reverter a favor do proprietário dos terrenos cedidos, caso os promotores 
entrem em incumprimento.

Artigo 40.º

[…]

1. Compete às entidades gestoras, em estreita articulação com os serviços 
municipais, e com as autoridades policiais, florestais e marítimas, fiscalizar 
o cumprimento do presente diploma.

2. As entidades gestoras podem solicitar a colaboração ou auxílio de outros 
organismos da Administração Central para a cabal fiscalização e vigilância 
das ZTE.

Artigo 41.º

[…]

1. Constitui contraordenação punível com coima a violação dos preceitos 
da presente Lei nos termos seguintes:

a) É punida com coima de 300.000$00 (trezentos mil escudos) a 
10.000.000$00 (dez milhões de escudos) ou 300.000$00 (trezentos 
mil escudos) a 25.000.000$00 (vinte e cinco milhões de escudos), 
consoante for pessoa singular ou coletiva, a realização de obras em 
violação de disposições dos planos territoriais das ZDTI.

b) É punida com coima de 150.000$00 (cento e cinquenta mil escudos) 
a 5.000.000$00 (cinco milhões de escudos) ou 300.000$00 (trezentos 
mil escudos) a 25.000.000$00 (vinte e cinco milhões de escudos), a 
utilização de edificações ou do solo em violação de disposições dos 
planos territoriais das ZDTI.

c) É punida com coima de 50.000$00 a 3.000.000$00 (cinquenta mil a 
três milhões de escudos) ou 3.000.000$00 (três milhões de escudos) 
a 4.000.000$00 (quatro milhões de escudos), consoante for pessoa 
singular ou coletiva, a extração de areia ou outros inertes e minerais 
nas ZTE;
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d) É punido com a coima de 200.000$00 a 1.000.000$00 (duzentos mil a 
um milhão de escudos) ou 400.000$00 (quatrocentos mil escudos) a 
2.000.000$00 (dois milhões de escudos), consoante for pessoa singular 
ou coletiva, o proprietário do veículo que transportar os materiais 
referidos no n.º 1, sendo apreendido o respetivo veículo até que a 
coima se mostre paga.

e) É punida com a coima de 50.000$00 a 3.000.000$00 (cinquenta mil a 
três milhões de escudos) ou 3.000.000$00 (três milhões de escudos) 
a 4.000.000$00 (quatro milhões de escudos), consoante for pessoa 
singular ou coletiva, a violação do disposto nas alíneas a) a c) do n.º 
3, e b) a d) do n.º 4 do artigo 6º.

2. A tentativa e a negligência são puníveis, nos termos da lei.

3. Quem denunciar prática de fato contraordenacional passível de coima 
nos termos referidos nos números anteriores têm direito a receber uma 
compensação na coima aplicada e pode constituir-se assistente no referido 
processo.

Artigo 42.º

[…]

1. A instrução do processo de contraordenação bem como a aplicação das 
coimas é da competência do serviço central responsável pelo Ordenamento 
do Território.

2. [Revogado

3. [Revogado].

4. O montante das coimas aplicadas reverte para o Estado em 50% (cinquenta 
por cento), 35% (trinta e cindo) para o serviço central responsável pelo 
Ordenamento do Território e em 15% (quinze por cento) para o denunciante 
da contraordenação.  

Artigo 43.º

[…]
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1. O membro do Governo responsável pela área do Turismo define as 
orientações estratégicas relativas ao exercício da função acionista do Estado 
nas sociedades anónimas de capitais exclusivos ou maioritariamente público, 
responsáveis pela promoção, planeamento e gestão de investimentos 
turísticos.

2. […]

3. […]

Artigo 45.º

[…]

A entidade responsável pela promoção, planeamento e gestão de investimentos 
turísticos nas ZTE sitas nas ilhas da Boa Vista e do Maio é a Sociedade de 
Desenvolvimento Turístico ou Sociedade de Desenvolvimento Regional, nos 
termos da presente Lei.”

Artigo 3.º
Aditamento

São aditados os artigos 18.º-A e 18.º-B à Lei n.º 75/VII/2010, de 23 de agosto, 
com a seguinte redação:

“Artigo 18.º-A.
Exposição pública 

1. O POT e o POD devem ser objeto de exposição pública durante 30 (trinta) 
dias e 15 (quinze) dias respetivamente, nos municípios abrangidos pelo 
seu âmbito de aplicação.

2. 2A exposição pública consiste na recolha de observações e sugestões sobre 
as soluções da proposta do plano.

3. Findo o período da exposição pública, as entidades responsáveis ponderam 
e divulgam os respetivos resultados e elabora a versão final da proposta 
para aprovação.
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Artigo 18.º-B
Registo e depósito 

1. O serviço central responsável pelo ordenamento do território procede 
ao registo de todos os POT e POD, incluindo as alterações, revisões e 
suspensões de que sejam objeto, bem como das medidas preventivas para 
consulta de todos os interessados.

2. O registo e depósito referido no número anterior estão sujeitos a uma 
taxa a regulamentar pelo serviço central responsável pelo ordenamento 
do território.”

Artigo 4.º
Revogação

São revogados o Decreto-legislativo nº 1/2005, de 31 de janeiro, o número 2 
do artigo 18.º e o artigo 44.º da Lei n.º 75/VII/2010, de 23 de agosto.

Artigo 5.º
Republicação

É republicada, na íntegra e em anexo à presente Lei, da qual faz parte integrante, 
a Lei n.º 75/VII/2010, de 23 de agosto, com a redação que resulta das alterações 
e dos aditamentos ora introduzidos.

Artigo 6.º
Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 23 de maio de 2018. 

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos
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Promulgado em 26 de junho de 2018.

Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos Almeida Fonseca

Assinada em 28 de junho de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos
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ANEXO
(A que se refere o artigo 5.º)

LEI N.º 75/VII/2010
DE 23 DE AGOSTO

Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte: 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma estabelece o regime jurídico de declaração e funcionamento 
das Zonas Turísticas Especiais, doravante designadas por ZTE.

Artigo 2.º
Conceitos

Para efeitos do presente diploma entende-se por:

a) Zonas turísticas especiais: áreas identificadas como possuidoras 
de especial aptidão e vocação para o turismo apoiado nas suas 
potencialidades endógenas ou com significativo potencial de futuro 
desenvolvimento turístico e como tais declaradas nos termos do 
presente diploma;

b) Zonas de Desenvolvimento Turístico Integral: áreas que possuem 
especial aptidão e vocação turística; e

c) Zonas de Reserva e Proteção Turística são:

i) Áreas contíguas a uma Zona de Desenvolvimento Turístico 
Integral e dotadas de alto valor natural e paisagístico e cuja 
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preservação seja necessária para assegurar a competitividade do 
produto turístico nacional, a curto e médio prazo; e

ii) Outras áreas que possuindo valor natural e paisagístico, deverão 
manter-se em reserva para posterior declaração como Zona de 
Desenvolvimento Turístico Integral.

Artigo 3.º
Classificação

As zonas turísticas especiais a criar, em regra, no quadro de instrumentos de 
gestão territorial, classificam-se em:

a) Zonas de Desenvolvimento Turístico Integral, abreviadamente 
designada por ZDTI;

b) Zona de Reserva e Proteção Turística, abreviadamente designada 
por ZRPT.

Artigo 4.º
Processo de declaração

1. processo de declaração das ZTE é organizado pelo departamento 
governamental responsável pela área do Ordenamento do Território, em 
estreita articulação e concertação com os serviços centrais de turismo, 
do ambiente, do mar e da agricultura e com o Município da área de 
localização da referida ZTE, bem como com os respetivos proprietários, 
sendo obrigatoriamente ouvidas as associações empresariais e de defesa 
do ambiente com atuação na área.

2. A declaração e a classificação das ZTE são objeto de Decreto-lei, ouvido 
o respetivo Município.
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Artigo 5.º
Efeitos de declaração

A declaração de uma área turística especial determina:

a) Sinalização da zona no terreno por meio de cartazes e, se for preciso, 
mediante utilização de sinais limite, a aprovar pelo membro de 
Governo responsável pela área do ordenamento do território;

b) Sujeição a medidas preventivas a que se refere o artigo seguinte 
de todos os prédios particulares sinalizados, incluindo edifícios aí 
existentes;

c) Obrigação do serviço central responsável pelo Património do Estado, 
ouvido o serviço central responsável pelo ordenamento do território, 
de iniciar negociação com os proprietários dos terrenos sinalizados 
com vista à obtenção de um acordo; e

d) Início imediato de estudos conducentes à elaboração dos Planos 
Territoriais das ZTE.

Artigo 6.º
Medidas preventivas

1. A área declarada como zona turística especial fica sujeita a medidas 
preventivas, destinadas a evitar alterações das circunstâncias ou condições 
existentes que possa comprometer a execução de planos de ordenamento 
turístico ou torná-la mais difícil ou onerosa.

2. O recurso a medidas preventivas deve ser limitado aos casos em que, 
fundadamente, se receie que os prejuízos resultantes da possível alteração 
das circunstâncias locais sejam socialmente mais relevantes do que os 
inerentes à adoção de tais medidas.

3. As medidas preventivas podem consistir na proibição condicionada ou na 
sujeição a prévia autorização do organismo gestor, dos atos ou atividades 
seguintes:

a) Criação de novos aglomerados urbanos;
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b) Construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou outras 
instalações; e

c) Instalação de explorações ou ampliação das já existentes.

4. Numa área declarada como ZDTE’s ficam proibidos:

a) Qualquer atividade extrativa na totalidade dos terrenos, bem como 
nas costas e praias, nomeadamente, extração de areia, cascalho e 
outros inertes ou minerais;

b) Destruição do solo vivo e do coberto vegetal;

c) Novas ocupações aquisitivas de terrenos; e

d) Todo o tipo de aproveitamento dos recursos naturais, bem como a 
ocupação, abandono de materiais e produtos, e qualquer atividade 
que altere as condições ecológicas do meio.

5. As medidas preventivas cessam quando:

a) Forem revogadas;

b) Decorrer o prazo fixado para a sua vigência; ou

c) For aprovado e se tornar executório, os planos de ordenamento 
turístico.

6. O prazo de vigência das medidas preventivas é fixado no diploma que 
declarar uma área como zona turística especial.

7. As medidas preventivas podem ser substituídas por normas de carácter 
provisório, logo que o adiantamento do estudo dos planos de ordenamento 
turístico permita defini-las.

8. As normas a que se refere o número anterior carecem de aprovação pela 
entidade competente para aprovar os planos de ordenamento turístico e 
são obrigatórias nos termos deste.

9. A imposição de medidas preventivas implica a imediata avaliação dos 
terrenos nos termos da lei de expropriação, para efeito de indemnização.

10. O departamento governamental responsável pela área do Ordenamento do 
Território deve dar publicidade ao início e termo das medidas preventivas, 
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por meio de aviso publicado no jornal mais lido no país e dar conhecimento 
dos mesmos aos Municípios da área abrangida.

Artigo 7.º
Gestão e administração

1. O planeamento, a gestão e administração das ZTE cabem ao Estado, 
através de:

a) Serviço central responsável pelo ordenamento do território, no que 
concerne ao planeamento e gestão territorial; 

b) Serviço central responsável pelo turismo, ou através de um organismo 
que tem a natureza de sociedade anonima de capitais exclusiva ou 
maioritariamente públicos, criada por Decreto-Lei e denominação de 
Sociedade de Desenvolvimento Turístico, a subscrever pelo Estado, 
e pelo município da área da localização da ZTE, bem como, quando 
for o caso, por entidades privadas, no que concerne a promoção, 
planeamento e gestão de investimentos turísticos.

2. O parceiro privado do Estado na sociedade de capitais maioritariamente 
públicos a que se refere a alínea b) do número anterior é escolhido por 
concurso público ou outras modalidades previstas na lei. 

3. A promoção, planeamento e gestão de investimento turísticos podem 
ser dados, em concessão, a uma sociedade anónima de reconhecida 
capacidade técnica e financeira ou a uma subsidiária sobre a qual tenha 
domínio, escolhido mediante concurso público ou outras modalidades 
previstas na lei.

4. As entidades referidas no n.º 1 devem exercer as suas atribuições de 
forma articulada e concertada com outros organismos do Estado, com 
competências específicas sobre o património natural.
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Artigo 8.º
Cooperação

1. Todas as entidades públicas e privadas cuja área de atuação esteja 
diretamente relacionada com gestão e administração das ZTE devem 
cooperar ativa e empenhadamente com as entidades referidas no número 
1 do artigo anterior.

2. O serviço central responsável pelo ordenamento do território faz 
permanentemente apelo à cooperação das autarquias locais da área da 
situação das ZTE, sobretudo no que se refere à coordenação e articulação 
dos vários planos municipais de ordenamento do território incidentes ou 
relacionados com a área de intervenção.

3. Os Municípios são sempre informados e ouvidos sobre as atuações relativas 
às ZTE situadas no respetivo território, levadas a cabo pelas entidades 
gestoras, nos termos do artigo 7.º.

CAPÍTULO II
ZONAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO INTEGRAL

Artigo 9.º
Proposta de declaração

1. A proposta de declaração de ZDTI é obrigatoriamente instruída com 
elementos a seguir especificados, sob pena de não ser apreciada:

a) Planta da área, com sua delimitação georreferenciada;

b) Programa geral de desenvolvimento turístico pretendido;

c) Identificação física, jurídica e fiscal dos prédios; e

d) Documento contendo pareceres dos serviços centrais de ordenamento 
de território, do mar, do ambiente e da agricultura, bem como do 
Município da área de localização da referida área.

2. O programa de desenvolvimento turístico referido na alínea b) do número 
anterior deve explicitar os objetivos pretendidos, nomeadamente no que 
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respeita ao aproveitamento dos recursos existentes na área, do património 
histórico, cultural e paisagístico existente, e aos equipamentos programados.

Artigo 10.º
Declaração

1. A ZDTI é declarada por Decreto-lei que deve contemplar a definição e 
delimitação concreta da área, incluindo uma cartografia em formato digital.

2. A ZDTI configura e inclui, também, espaços envolventes de proteção 
aos novos empreendimentos turísticos, nos quais devem ser observadas 
regras mínimas e restrições quanto aos aspetos de ocupação de espaços, 
urbanismo e construção, infraestruturas, acessibilidades e paisagismo, 
de forma a minimizar o impacto das mesmas sobre os utilizadores dos 
referidos empreendimentos.

Artigo 11.º
Competência das entidades gestoras

1. Na ZDTI compete ao serviço central responsável pelo ordenamento do 
território, nomeadamente:

a) Elaborar os Planos de Ordenamento Turístico, em estreita articulação 
com as entidades referidas na aliena b) do n.º 1 do artigo 7.º;

b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos Planos de Ordenamento 
Turístico e dos Planos de Ordenamento Detalhado;

c) Apoiar as entidades competentes na aquisição de solo nas ZDTI, 
para fins de desenvolvimento turístico, nos termos da lei;

d) Fiscalizar, em estreita articulação com os departamentos 
governamentais competentes o cumprimento das leis e regulamentos 
administrativos em matéria ambiental, de ordenamento do território, 
de planeamento urbanístico, de construção urbana e de uso e ocupação 
do solo em ZDTI;

e) Promover, em articulação com as entidades responsáveis pelo 
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desenvolvimento turístico, junto das instâncias administrativas 
próprias ou em juízo, nos termos da lei, a reposição da legalidade 
nos domínios referidos na alínea d);

f) Administrar em articulação com as entidades responsáveis pelo 
desenvolvimento turístico, bens do domínio público e do domínio 
privado do Estado que estejam ou venham a estar afetos ao exercício 
da sua atividade;

g) Denunciar em articulação com as entidades responsáveis pelo 
desenvolvimento turístico, às autoridades competentes as infrações 
ambientais, urbanísticas ou às leis e regulamentos de ordenamento 
territorial e do uso e ocupação de solo nas ZTE;

h) Embargar em articulação com as entidades responsáveis pelo 
desenvolvimento turístico, quaisquer obras realizadas em violação 
das leis e regulamentos ambientais, urbanísticos, de ordenamento 
territorial ou do regime de uso e ocupação das ZTE;

i) Defender a posse e a propriedade dos bens referidos na alínea f) e usar 
dos meios legais de defesa da posse contra quaisquer atos, obras ou 
construções que violem o regime de uso e ocupação do solo das ZTE;

j) Requerer a demolição das obras e construções referidas na alínea h) 
nos termos a regulamentar.

2. Na ZDTI competem às entidades responsáveis pelo desenvolvimento 
turístico, nomeadamente:

a) Promover, negociar e assinar acordos com os investidores nas ZDTI 
e ZRPT;

b) Elaborar e aprovar previamente os Planos de Ordenamento Detalhado;

c) Adquirir e administrar solos nas ZDTI, cedendo os mesmos para fins 
de desenvolvimento turístico, em articulação com os serviços centrais 
responsáveis pelo ordenamento do território e pelo património do 
Estado, nos termos da lei;

d) Realizar obras de urbanização e de requalificação urbana e ambiental 
nas ZDTI, em estreita articulação com os respetivos Municípios e 
promotores turísticos.
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e) Aprovar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em estreita articulação 
com o respetivo Município e as entidades técnicas competentes, os 
projetos de obras de infraestruturas viárias e de redes de serviços 
de telecomunicações, eletricidade, água e esgotos, para efeitos do 
licenciamento, nos termos da lei, valendo o silêncio como anuência 
ao projeto, ou à proposta,

f) Aprovar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em estreita articulação 
com o respetivo Município e as entidades técnicas competentes, os 
projetos arquitetónicos de edificações de edifícios hoteleiros, de 
alojamento, de equipamentos comerciais, sociais ou de lazer, para 
efeitos do licenciamento, nos termos da lei, valendo o silêncio como 
anuência ao projeto, ou à proposta;

g) Requerer ao Governo a declaração de utilidade pública de expropriação, 
com carácter de urgência, de imóveis e de direitos sobre eles 
constituídos, sempre que julgue necessário;

h) Requerer a constituição de servidões civis e administrativas, nos 
termos da lei;

i) Ocupar temporariamente terrenos particulares de que necessite para 
estaleiro, depósito de material e instalações conexas com obras de 
que seja dona, sem prejuízo do pagamento contemporâneo da justa 
indemnização aos titulares dos direitos restringidos.

3. A competência para mandar elaborar os Planos de Ordenamento Turístico 
é dos membros do Governos responsáveis pelo ordenamento do território 
e do Turismo.

4. A competência para mandar elaborar os Planos de Ordenamento Detalhado 
é das entidades responsáveis pelo desenvolvimento turístico, podendo ser 
elaborado pelo promotor privado ou por empresas especializadas; 

5. A competência para aprovar os Planos de Ordenamento Detalhado é do 
serviço central responsável pelo ordenamento do território. 

6. Os proprietários ou superficiários de terrenos incluídos numa ZDTI podem 
colaborar na gestão da referida Zona, nos termos e condições constantes 
de acordo de associação celebrado com as entidades gestoras.
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7. Os serviços competentes podem incumbir a elaboração do Plano de 
Ordenamento Turístico e dos Planos de Ordenamento Detalhado a 
empresas especializadas, selecionados em concurso.

Artigo 12.º
Recurso tutelar

Dos atos das entidades gestoras praticados na realização de interesses públicos 
ou de poderes de autoridade cabe recurso tutelar para o membro de Governo 
responsável pela área do ordenamento do território e do turismo, nos termos 
da lei.

Artigo 13.º
Domínio público marítimo

1. A aquisição, pelo Estado, da propriedade ou posse de terrenos situados na 
ZDTI que estejam sujeitos ao regime do domínio público marítimo obriga 
a que se proceda à imediata operação de delimitação, nos termos da lei.

2. As entidades gestoras podem, nos termos da lei, requerer ao Governo 
que à totalidade ou parte das zonas delimitadas, nos termos do número 
anterior, seja reconhecida a prevalência do fim público de desenvolvimento 
turístico nacional.

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o serviço central responsável 
pelo ordenamento do território pode requerer ao Governo que lhe sejam 
concedidos o uso e a ocupação das zonas dominiais.

4. A concessão a que se refere o número anterior deve ser, a menos que a ela 
obste interesse público fundamental, pelo prazo de 75 (setenta e cinco) anos, 
transmissível, mediante autorização do Governo, ao investidor turístico 
a quem o operador ceda o terreno concessionado.

5. O serviço central responsável pelo ordenamento do território pode 
concessionar a execução de quaisquer obras dentro das zonas afetadas 
ao interesse público de desenvolvimento turístico nacional nos termos 
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dos números anteriores, sem prejuízo do seu posterior licenciamento 
pela Camara Municipal.

Artigo 14.º
Planeamento

1. A ZDTI é objeto de planeamento turístico, tendo em conta as vocações e 
motivações turísticas mais importantes, nomeadamente, áreas de turismo 
rural, ecológico, urbano, cultural e de negócios, de “resort” de praia, de 
golfe turístico, de residência de férias, de montanha, de espaço rural, 
em ordem a dar às entidades públicas e aos potenciais investidores um 
quadro de referências das tipologias de empreendimentos a viabilizar e 
suas características principais, garantindo a rápida concretização dos 
referidos projetos e consequentes investimentos.

2. A ZDTI é um elemento essencial de planeamento estratégico e ordenamento 
de território que, a prazo, facilita a aprovação célere de projetos turísticos, 
ao definir com detalhe e flexibilidade áreas pré-aprovadas onde diferentes 
tipos de projetos turísticos poderão ser desenvolvidos.

3. A ZDTI é considerada e integrada no esquema conceptual e de 
enquadramento dos trabalhos de elaboração ou revisão dos instrumentos 
de gestão territorial.

4. Para efeitos do número anterior, as entidades gestoras das ZDTI devem 
participar ativamente nos trabalhos de elaboração e acompanhamento 
dos instrumentos de gestão territorial ou urbanístico que pela respetiva 
natureza, objeto e área de intervenção possam afetar ou condicionar a 
concretização de projetos ou investimentos considerados de relevante 
interesse estratégico para o turismo e lazer. 

Artigo 15.º
Tipos de planos territoriais das ZDTI

1. São planos territoriais de uma ZDTI:

a) O Plano de Ordenamento Turístico (POT); e



549LEI N.º 35/IX /2018

b) O Plano de Ordenamento Detalhado (POD).

2. Os planos de ordenamento turístico abrangem todo o território de uma 
ZDTI.

3. Os planos territoriais de uma ZDTI subordinam-se entre si, de acordo 
com o respetivo grau hierárquico.

4. Os planos territoriais de uma ZDTI traduzem um compromisso recíproco 
de compatibilização com a diretiva nacional e os esquemas regionais de 
ordenamento do território e prevalecem sobre os planos municipais.

5. A aprovação do POD depende da aprovação do POT.

6. Os planos territoriais de uma ZDTI têm natureza de regulamento 
administrativo, sendo as suas disposições vinculativas imperativamente 
observadas pela Administração, pelos administrados e promotores 
turísticos.

7. Na elaboração dos planos são solicitados pareceres não vinculativos 
dos departamentos governamentais responsáveis pelo turismo e pelas 
infraestruturas, e dos Municípios da área da situação das zonas turísticas 
especiais.

8. Os pareceres referidos no número anterior serão emitidos no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, valendo o silêncio como anuência ao 
projeto, ou à proposta.

9. Os planos territoriais de uma ZDTI são plenamente eficazes, uma vez 
publicado o ato de aprovação.

10. 1Com o ato de aprovação dos planos territoriais de uma ZDTI são publicados 
a planta do ordenamento/síntese e o respetivo regulamento.

Artigo 16.º
Plano de Ordenamento Turístico

1. O POT deve formular as seguintes determinações:

a) Esquema viário;
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b) Definição de área paisagística, de proteção ambiental e de implantação 
turística;

c) Definição das áreas de arborização e das espécies de árvores a plantar;

d) Esquemas de redes de serviços e de espaços livres;

e) Equipamentos sociais e de lazer;

f) Programa geral da ZDTI e critérios gerais de desenvolvimento; e

g) Normas gerais para a execução e desenvolvimento da ZDTI.

2. O POT é concebido para um horizonte temporal de longo prazo e vigora 
pelo período que nele se determinar e manter-se-á em vigor até ser revisto 
ou substituído.

3. O POT procede, quando necessário, à requalificação urbana e ambiental 
das áreas incluídas nas zonas turísticas especiais e define a sequência de 
atos, especifica as áreas e a natureza das intervenções a realizar a nível 
local, estima os montantes dos investimentos necessários e identifica as 
formas possíveis de financiamento.

4. O POT é aprovado previamente pelo Serviço Central do Ordenamento do 
Território, ouvidas as entidades responsáveis pela promoção, planeamento 
e gestão de investimentos turísticos.

5. O POT está sujeito à aprovação final por Portaria do membro do Governo 
responsável pelo Ordenamento do Território, ouvindo o Departamento 
Governamental que tutela o Turismo.

6. A recusa da aprovação deve ser fundamentada.

Artigo 17.º
Plano de Ordenamento Detalhado

1. O POD pormenoriza as áreas de implantação de usos turísticos e os terrenos 
ocupados por equipamentos sociais e de lazer, podendo-se através dele 
efetuar ordenamento dos volumes edificáveis, reajustar e completar os 
sistemas viários, zonas de arborização e espaços livres e complementar 
as redes de serviços.
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2. O POD é elaborado pelo promotor e apresentado a entidade responsável 
pelo Desenvolvimento do Turismo a quem compete a sua aprovação prévia. 

3. O POD pode ser elaborado pela entidade responsável pelo Desenvolvimento 
do Turismo, quando as conveniências de gestão assim determinarem ou 
quando assim for acordado com o promotor.

4. O POD está sujeita a aprovação final por Portaria do membro do governo 
responsável pelo Ordenamento do Território.

5. Considera-se aprovado o POD se decorridos 30 (trinta) dias, podendo ser 
prorrogado por mais 15 (quinze) dias, consoante a complexidade da matéria, 
a contar da data da entrega do mesmo no serviço central responsável pelo 
Ordenamento do Território, este nada pronunciar a respeito do pedido.

6. A recusa da aprovação deve ser fundamentada.

Artigo 18.º
Regime de usos

1. Os usos ou atividades numa ZDTI devem ajustar-se aos respetivos planos 
de ordenamento turístico.

2. Os usos incompatíveis com a finalidade de uma ZDTI são proibidos.

3. Nas zonas limítrofes aos espaços naturais protegidos e que são partes 
integrantes de uma ZDTI são estabelecidas zonas de amortecimento a 
serem delimitadas casuisticamente em sede do POT.

4. No estabelecimento de zonas de amortecimento ao redor de uma ZDTI 
devem ser especificadas as limitações concretas aos usos que tenham um 
previsível impacto negativo sobre a mesma.

Artigo 19.º
Exposição pública

1. O POT e o POD devem ser objeto de disposição pública durante 30 (trinta) 
dias e 15 (quinze) dias respetivamente, nos municípios abrangidos pelo 
seu âmbito da aplicação.
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2. A exposição pública consiste na recolha de observações e sugestões sobre 
as soluções da proposta do plano.

3. Findo o período da exposição publica as entidades responsáveis ponderam 
e divulgam os respetivos resultados e elabora a versão final da proposta 
para aprovação.

Artigo 20.º
Registo e depósito

1. O serviço central responsável pelo ordenamento do território procede 
ao registo de todos os POT e POD, incluindo as alterações, revisões e 
suspensões de que sejam objeto, bem como das medidas preventivas para 
consulta de todos os interessados.

2. O registo e depósito referido no número anterior estão sujeitos a uma 
taxa a regulamentar pelo serviço central responsável pelo ordenamento 
do território.

Artigo 21.º
Projetos de obras e edificações

1. As infraestruturas viárias e redes de serviços da ZDTI devem ser executadas 
de harmonia com os respetivos projetos de obras elaborados pelo promotor.

2. Os edifícios hoteleiros, de alojamento, de equipamentos comerciais, sociais 
ou de lazer deverão ser executados de harmonia com os respetivos projetos 
arquitetónicos de edificação, elaborados pelo promotor.

3. Os projetos referidos nos números anteriores são aprovados pela entidade 
responsável pelo desenvolvimento turístico.

Artigo 22.º 
Licenciamento

1. A Câmara Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do dia seguinte 
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ao da receção do pedido de licenciamento do promotor turístico nos serviços 
competentes do Município, delibera sobre o pedido de licenciamento.

2. A falta de deliberação por parte da câmara municipal no prazo referido 
no número anterior entende-se como deferimento tácito do pedido de 
licenciamento.

3. O licenciamento de obras é titulado por alvará emitido pelo órgão 
competente do Município no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados 
da respetiva deliberação favorável recaída sobre o pedido de licenciamento.

4. Se o alvará não for emitido no prazo referido no número anterior, o promotor 
turístico pode requerer a notificação judicial avulsa ao Presidente da 
Camara Municipal ou o seu substituto legal, de que se propõe executar as 
obras de acordo com os projetos já aprovados pela entidade responsável 
pelo desenvolvimento turístico.

5. A certidão da notificação referida no número anterior deve ser publicada, 
por extrato, dentro de 8 (oito) dias úteis, na III Série do Boletim Oficial.

6. A certidão da notificação judicial avulsa, acompanhada da respetiva 
publicação, substitui o alvará para todos os efeitos relacionada com o 
licenciamento. 

Artigo 23.º 
Prioridade ao investimento

Na ZDTI deve ser dada prioridade ao investimento público e privado nas 
acessibilidades, saneamento e limpeza, paisagismo, e conservação de espaços 
verdes, informação e sinalização turística, e ainda ao desenvolvimento, em 
parceria, de estruturas de formação de ativos das empresas turísticas que ali 
exerçam atividade.
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CAPÍTULO III
ZONAS DE RESERVA E PROTEÇÃO TURÍSTICA

Artigo 24.º
Regime de usos

1. Os usos ou atividades numa ZRPT observam ao disposto nos respetivos 
POT.

2. Ficam, contudo, expressamente proibidos numa ZRPT o uso e a ocupação 
distintos dos seus atuais uso e ocupação agropecuários, que alterem ou 
possam alterar fisicamente a paisagem da mesma Zona, ou que causem 
dano, direta ou indiretamente, ou que impliquem ameaça para os valores 
naturais e ambientais da Zona ou prejuízos dos mesmos.

3. Não podem ser realizados em qualquer lugar de uma ZRPT movimentos de 
terra, extração de areia, cascalho e outros inertes ou minerais, instalações 
de qualquer tipo em edificações ou alteração das mesmas de qualquer 
natureza, salvo autorização expressa do serviço central responsável pelo 
Ordenamento do Território, ouvidas as entidades competentes em razão 
da matéria.

4. Numa ZRPT podem realizar-se obras públicas relativas a infraestruturas de 
transportes e comunicações requeridas pelo interesse geral ou necessárias 
para a promoção e desenvolvimento do País que tenham sido objeto de 
autorização expressa do serviço competente.

5. Com carácter excecional, podem ser realizadas em qualquer lugar de 
uma ZRPT povoado, e somente junto aos edifícios existentes, as obras de 
construção, beneficiação ou demolição para uso exclusivo agropecuário e 
de habitação rural que sejam necessárias para a manutenção da respetiva 
comunidade rural, desde que tais obras não aumentem a altura da edificação 
existente e não ponham em causa a harmonia estética e ambiental e que 
as coberturas e muros exteriores sejam feitos e acabados com materiais 
tradicionais.
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Artigo 25.º 
Vigilância

Compete às entidades gestoras velarem pela integridade natural e paisagística 
da ZRPT, sem prejuízo das atuações de outros organismos do Estado e do 
Município com responsabilidade específica sobre o património natural.

CAPÍTULO IV
ASSOCIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO COM OS 

PROPRIETÁRIOS

Artigo 26.º
Finalidades

1. O Estado pode obter e assegurar a disponibilidade das áreas a utilizar 
na ZDTI mediante associação com os respetivos proprietários e titulares 
de direitos, ónus e encargos, sobre eles incidentes, destinada quer ao 
planeamento quer a operações integradas na respetiva execução, nos 
termos dos números seguintes.

2. A associação tem como finalidade a realização dos trabalhos de urbanização 
e infraestruturação geral projetados para a área, o loteamento respetivo, e, 
ainda, a partilha entre os associados na proporção das suas participações, 
do produto da cedência dos lotes constituídos e infraestruturados ou 
desses mesmos lotes.

3. O ato constitutivo da associação consta de auto lavrado no notário em 
cuja área se situem os terrenos, dele devendo constar o acordo a que se 
tiver chegado sobre a matéria dos números anteriores e a assinatura de 
todos os interessados.

4. O simples facto da constituição da associação confere ao Estado o direito 
de realizar os trabalhos projetados para a ZTE abrangida, o respetivo 
loteamento, a cedência ou partilha entre os associados e as demais operações 
necessárias à ultimação do objeto da associação.
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Artigo 27.º
Acordo, dispensa de acordo e expropriação

1. A efetivação da associação depende de acordo de proprietários e titulares 
referidos no n.º 1 do artigo anterior com o Estado.

2. A associação pode efetivar-se, porém, sem o acordo de todos os interessados, 
desde que a área dos imóveis cujos proprietários ou outros interessados 
recusem o seu acordo, constitua uma fração inferior a 1/3 (um terço) do 
conjunto da área.

3. No caso previsto no número anterior, os imóveis cujos proprietários ou 
outros interessados não queiram fazer parte da associação são expropriados.

4. Se o interesse público o justificar, e não for possível obter o acordo nos 
termos do artigo anterior, o Governo pode expropriar ou transferir, por 
utilidade pública, os bens, incluindo os dos Municípios, existentes numa 
ZDTI.

5. O Governo pode atribuir carácter urgente à expropriação e/ou transferência 
a que se refere o número anterior.

Artigo 28.º
Participações dos associados

1. A participação do Estado é constituída, salvo o que for convencionado 
sobre a matéria, pelo valor dos imóveis que o mesmo possuir na área e 
pelo capital que investir nas infraestruturas urbanísticas necessárias.

2. As participações dos proprietários de terrenos são constituídas, salvo 
também o que for convencionado sobre a matéria, pelo valor dos respetivos 
imóveis e direitos a eles inerentes.

3. Na falta de acordo entre as partes sobre o valor dos imóveis e direitos, é o 
mesmo determinado por uma comissão arbitral, a ser criada nos termos 
da Lei de arbitragem.

4. Os imóveis são transferidos para a posse do Estado à medida que forem 
sendo fixados os respetivos valores, a fim de o mesmo proceder aos trabalhos 
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de urbanização necessários e ao loteamento adequado às construções a 
erigir para a execução dos planos de ordenamento turístico.

Artigo 29.º
Cedência de lotes e registos

1. Efetuados os trabalhos de urbanização e infraestruturação, são avaliados 
os lotes constituídos e distribuídos os mesmos proporcionalmente ao valor 
das participações, depois de deduzidos os custos totais da infraestruturação, 
com observância do disposto nos artigos 33.º e seguintes.

2. Só as operações finais resultantes da partilha entre os associados ou 
cedência a estes ou a terceiros dos lotes constituídos são objeto das 
operações de registo que se mostrem necessárias, nos termos da lei geral 
ou nos que vierem expressamente regulamentados.

3. Os terrenos necessários à instalação de equipamento social são integrados 
no quinhão do Estado que os pode transferir para o Município, sendo 
o respetivo custo suportado também proporcionalmente por todos os 
associados.

CAPÍTULO V
DIREITO DE PREFERÊNCIA

Artigo 30.º 
Direito de preferência

1. O Estado tem direito de preferência nas transmissões por título oneroso 
entre particulares de terrenos situados nas ZTE, nas condições a definir 
em Decreto-lei.

2. Os notários não podem celebrar escrituras de transmissão a título oneroso 
de bens sujeitos ao direito de preferência referido no número anterior, sem 
a prova de haverem sido cumpridas as formalidades legais estabelecidas 
para a manifestação de vontade sobre o exercício daquele direito.
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3. São nulos os atos praticados com inobservância do disposto no número 
anterior.

Artigo 31.º
Preço

1. O direito de preferência a que se refere o artigo anterior pode ser exercido 
com a declaração de não-aceitação do preço convencionado, caso hajam 
fundadas suspeitas de que tenha havido simulação de preço, ou o mesmo 
se encontra acima do preço do mercado.

2. Na hipótese do número anterior, a transmissão para o preferente é feita 
pelo preço que vier a ser fixado, mediante termos aplicáveis do processo 
de expropriação por utilidade pública, se o transmitente não concordar, 
por sua vez, com o oferecido pelo preferente.

CAPÍTULO VI
CEDÊNCIA

Artigo 32.º 
Disponibilização de informações

As entidades gestoras devem disponibilizar ao eventual promotor turístico 
informações sobre as características gerais da ZDTI ou parte da mesma, o seu 
aproveitamento, os compromissos gerais da promoção e os incentivos fiscais 
e financeiros a conceder, nos termos da lei.

Artigo 33.º 
Cedências

1. O Estado ou o respetivo proprietário pode ceder terrenos da ZDTI que 
lhe pertençam aos promotores em regime de constituição de direito de 
superfície, aforamento, venda, arrendamento, autorização de uso e ocupação 
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a titulo precário, após a aprovação dos planos referidos no número 1 do 
artigo 15.º e implementado o projeto de infraestruturação.

2. A cedência nos termos do número anterior pode ser precedida de uma fase 
de reserva de terrenos por 1 (um) ano e pode efetuar-se, por ajuste direto, 
após a verificação prévia quer da experiência do promotor, quer da sua 
capacidade técnica e financeira, bem como da aceitação do compromisso 
prévio de cumprir cabalmente as obrigações referidas no artigo 40.º e 
outras que lhe sejam impostas dentro dos prazos marcados.

3. A cedência de terreno deve processar-se mediante aprovação do projeto 
ou da ideia desenvolvida do projeto, no pressuposto de que se pretende 
viabilizar investimentos nas ZDTI.

4. A ideia do projeto é espelhada em estudos prévios ou master plans, nos 
termos a regulamentar por Portaria dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas do Ordenamento do Território e do Turismo.

Artigo 34.º 
Ónus de inalienabilidade

Sem prejuízo de a venda por ajuste direto poder ficar sujeita à condição ou ao 
estabelecimento de eventuais cláusulas resolutivas, à venda por ajuste direto é 
imposto um ónus de inalienabilidade pelo período de 5 (cinco) anos contados 
da celebração do contrato.

Artigo 35.º
Pedido de cedência de terrenos

1. Do pedido de cedência de terrenos constam os seguintes elementos:

a) Identificação do promotor;

b) Descrição do projeto que fundamenta o pedido; e

c) Demonstração da capacidade financeira para a execução do projeto 
pretendido.

2. Sempre que as entidades gestoras ou o respetivo proprietário o entendam 
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por necessário, podem exigir do promotor a apresentação de documentos 
comprovativos de capacidade financeira para a execução do projeto que 
fundamenta o pedido de cedência e ainda maiores detalhes da ideia do 
projeto.

Artigo 36.º
Preço

1. O preço pela cedência é fixado em função de critérios estabelecidos pelos 
Departamentos Governamentais responsáveis pelas áreas das Finanças e 
do Turismo, sob proposta do serviço central responsável pelo Ordenamento 
do Território e atualizados anualmente.

2. O pagamento do preço é efetuado a pronto ou a prestações, caso estas 
tenham sido admitidas.

Artigo 37.º
Autorização

Os terrenos cedidos nos termos do artigo 33.º não podem ser alienados a 
terceiros, sem autorização expressa do Estado, precedendo de parecer do 
serviço central responsável pelo Ordenamento do Território e da entidade 
responsável pelo desenvolvimento turístico.

Artigo 38.º 
Alienação ou cedência de terrenos integrados no domínio do 

Estado

1. A cedência de terrenos das ZDTI que se encontrem integrados no domínio 
privado do Estado a promotores incumbem às entidades gestoras como 
comissários do Estado, com poderes para, nessa qualidade, negociar os 
termos e condições dos contratos de cedência e outorgar as correspondentes 
escrituras perante o notário privativo do Estado, observando-se estritamente 
o disposto no artigo anterior.
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2. Compete ao membro do Governo responsável pela área das Finanças a 
autorização para a alienação, ouvidas as entidades gestoras.

3. O produto da venda dos terrenos das ZTE e da constituição de outros 
direitos reais sobre os mesmos constitui receita do Estado e do Município 
em cujo território os terrenos vendidos se situem.

4. Sobre o produto referido no número anterior recai uma comissão de 5% 
(cinco por cento) consignada ao funcionamento das entidades gestoras, 
sendo 3% (três por cento) as entidades responsáveis pela promoção, 
planeamento e gestão de investimentos turísticos e 2% (dois por cento) 
para serviço responsável pelo planeamento e gestão territorial das ZTE.

5. Do produto referido no n.º 3 é retido o montante de 45% (quarenta e cinco 
por cento), consignado ao Fundo de Indemnização dos Proprietários das 
ZTE, a funcionar na dependência do membro do Governo responsável 
pelas Finanças.

6. O produto referido no número 3, depois de deduzidas as percentagens 
mencionadas nos números 4 e 5, é repartido entre o Estado e o Município 
interessado na proporção de 51% (cinquenta e um por cento) para aquele 
e 49% (quarenta e nove por cento) para este.

Artigo 39.º 
Reversão de bens

1. Se aos bens cedidos nos termos dos artigos 33.º e 38.º não for dado o 
destino que justificou a cedência, ou se o promotor culposamente deixar 
de cumprir qualquer condição ou encargo, pode o membro de Governo 
responsável pela área das finanças, ordenar a reversão dos bens cedidos 
para o domínio privado do Estado, não tendo o promotor direito, salvo 
caso de força maior, à restituição de importâncias pagas ou à indemnização 
por benfeitorias realizadas.

2. A indemnização referida no número anterior, porém, só tem lugar quando 
tais benfeitorias sejam necessárias ou úteis, e interessem ao Estado ou 
ao organismo gestor, devendo o promotor nos restantes casos proceder 
ao seu levantamento, desde que o possa fazer sem deterioração da coisa.
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3. O direito de reversão só pode ser exercido dentro do prazo de 1 (um) ano, 
a contar do conhecimento oficial do facto que lhe deu causa.

4. Por efeito de reversão, os bens cedidos regressam ao domínio privado 
do Estado livres dos encargos que lhes tenham sido impostos enquanto 
estiveram em poder do promotor ou de terceiros a quem tenham sido 
transmitidos.

Artigo 40.º
Obrigações do promotor

1. São obrigações do promotor de projetos na ZDTI:

a) Elaborar, se for o caso, o POD da parte da Zona sobre a qual pretende 
atuar e apresentá-lo às entidades competentes para aprovação e 
respetivo licenciamento municipal.;

b) Elaborar projetos de obras e edificações e apresentá-lo ao organismo 
gestor para aprovação;

c) Executar obras da rede viária, saneamento básico, fornecimento de 
água e energia elétrica, incluindo a iluminação pública, depuração 
de águas residuais, abrangendo a cedência destas para jardinagem 
e agricultura, na parte da Zona sobre a qual atua;

d) Executar trabalhos de arborização da parte da Zona sobre a qual atua;

e) Estabelecer serviço de recolha de lixo na parte da Zona sobre a qual 
atua e, se for o caso, proceder ao tratamento do lixo;

f) Construir edificações de alojamento turístico e de equipamentos, 
bem como das instalações de lazer e das zonas livres; e

g) Adotar medidas necessárias para garantir a conservação e reparação 
das obras de urbanização e das edificações e instalações pelos 
investidores privados e, se for o caso, pelos proprietários das mesmas.

2. Para garantia da realização dos investimentos, os promotores prestarão 
caução, em montante e prazo a definir em Portaria dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas do Turismo e das Finanças, ouvidas as 
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entidades gestoras, na forma de garantia bancária “on first demand”, a 
reverter a favor do proprietário dos terrenos cedidos, caso os promotores 
entrem em incumprimento.

Artigo 41.º
Investimentos

Na ZDTI é, não apenas autorizado, mas incentivado o investimento:

a) Na reabilitação, extensão e melhoria de qualidade de empreendimentos 
eventualmente existentes de relevante interesse para o turismo; e

b) Em novos empreendimentos turísticos de qualidade e em infraestruturas 
e ou atividades complementares de animação turística, no âmbito 
do turismo e lazer.

CAPÍTULO VII
FISCALIZAÇÃO E CONTRAORDENAÇÕES

Artigo 42.º 
Fiscalização

1. Compete às entidades gestoras, em estreita articulação com os serviços 
municipais, e com as autoridades policiais, florestais e marítimas, fiscalizar 
o cumprimento do presente diploma.

2. As entidades gestoras podem solicitar a colaboração ou auxílio de outros 
organismos da Administração Central para a cabal fiscalização e vigilância 
das ZTE.

Artigo 43.º
Contraordenações

1. Constitui contraordenação punível com coima a violação dos preceitos 
da presente Lei nos termos seguintes:
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a) É punida com coima de 300.000$00 (trezentos mil escudos) a 
10.000.000$00 (dez milhões de escudos) ou 300.000$00 (trezentos 
mil escudos) a 25.000.000$00 (vinte e cinco milhões de escudos), 
consoante for pessoa singular ou coletiva, a realização de obras em 
violação de disposições dos planos territoriais das ZDTI.

b) É punida com coima de 150.000$00 (cento e cinquenta mil escudos) 
a 5.000.000$00 (cinco milhões de escudos) ou 300.000$00 (trezentos 
mil escudos) a 25.000.000$00 (vinte e cinco milhões de escudos), a 
utilização de edificações ou do solo em violação de disposições dos 
planos territoriais das ZDTI.

c) É punida com coima de 50.000$00 a 3.000.000$00 (cinquenta mil a 
três milhões de escudos) ou 3.000.000$00 (três milhões de escudos) 
a 4.000.000$00 (quatro milhões de escudos), consoante for pessoa 
singular ou coletiva, a extração de areia ou outros inertes e minerais 
nas ZTE;

d) É punido com a coima de 200.000$00 a 1.000.000$00 (duzentos mil a 
um milhão de escudos) ou 400.000$00 (quatrocentos mil escudos) a 
2.000.000$00 (dois milhões de escudos), consoante for pessoa singular 
ou coletiva, o proprietário do veículo que transportar os materiais 
referidos no n.º 1, sendo apreendido o respetivo veículo até que a 
coima se mostre paga.

e) É punida com a coima de 50.000$00 a 3.000.000$00 (cinquenta mil a 
três milhões de escudos) ou 3.000.000$00 (três milhões de escudos) 
a 4.000.000$00 (quatro milhões de escudos), consoante for pessoa 
singular ou coletiva, a violação do disposto nas alíneas a) a c) do n.º 
3, e b) a d) do n.º 4 do artigo 6º.

2. A tentativa e a negligência são puníveis, nos termos da lei.

3. Quem denunciar pratica de fato contraordenacional passível de coima 
nos termos referidos nos números anteriores têm direito a receber uma 
compensação na coima aplicada e pode constituir-se assistente no referido 
processo. 
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Artigo 44.º
Processamento e aplicação de coimas

1. A instrução do processo de contraordenação bem como a aplicação das 
coimas é da competência do serviço central responsável pelo Ordenamento 
do Território.

2. O montante das coimas aplicadas reverte para o Estado em 50% (cinquenta 
por cento), 35% (trinta e cindo) para o serviço central responsável pelo 
Ordenamento do Território e em 15% (quinze por cento) para o denunciante 
da contraordenação.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 45.º
Orientações estratégicas

1. O membro do Governo responsável pela área do Turismo define as 
orientações estratégicas relativas ao exercício da função acionista do Estado 
nas sociedades anónimas de capitais exclusivos ou maioritariamente público, 
responsáveis pela promoção, planeamento e gestão de investimentos 
turísticos.

2. As orientações estratégicas referidas no número anterior definem os 
objetivos a prosseguir tendo em vista a promoção do desenvolvimento 
turístico local, contendo metas quantificadas.

3. As orientações estratégicas devem refletir-se nas orientações anuais 
definidas em assembleia-geral.

Artigo 46.º 
Zonas turísticas especiais sitas nas ilhas da Boa Vista e do Maio

A entidade responsável pela promoção, planeamento e gestão de investimentos 
turísticos nas ZTE sitas nas ilhas da Boa Vista e do Maio é a Sociedade de 
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Desenvolvimento Turístico ou Sociedade de Desenvolvimento Regional, nos 
termos da presente Lei.

Artigo 47.º 
Regulamentação

O Governo regulamenta, por decreto-lei, o presente diploma, nomeadamente 
quanto ao processo de aprovação dos projetos de edificação de empreendimentos 
na ZDTI e o licenciamento das respetivas obras, bem como ao concurso previsto 
nos números 2 e 3 do artigo 7.º.

Artigo 48.º 
Revogação

São revogados:

a) O Decreto-Legislativo n.º 2/93, de 1 de fevereiro;

b) Os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º número 1, 8.º e 10.º do Decreto-Legislativo 
n.º 1/2005, de 31 de janeiro.

Artigo 49.º 
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no 10.º dia a contar da sua publicação.

Aprovada em 27 de maio de 2010.

O Presidente da Assembleia Nacional, em exercício,
Júlio Lopes Correia.

Promulgada em, 4 de agosto de 2010.
Publique-se.
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O Presidente da República,
Pedro Verona Rodrigues Pires.

Assinada em 6 de agosto de 2010

O Presidente da Assembleia Nacional, em exercício,
Júlio Lopes Correia.



568 Coletânea de Legislação - Leis



569LEI N.º 36/IX/2018

LEI N.º 36/IX/2018
de 6 de julho

Concede autorização legislativa ao Governo para proceder à 
alteração ao Código das Empresas Comerciais, aprovado pelo 
decreto-legislativo nº3/99, de 29 de março, bem como para 
proceder à aprovação do Código das Sociedades Comerciais.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
c) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

É concedida autorização legislativa ao Governo para proceder à alteração 
ao Código das Empresas Comerciais, aprovado pelo Decreto-legislativo n.º 
3/99, de 29 de março, bem como para proceder à aprovação do Código das 
Sociedades Comerciais. 

Artigo 2.º
Sentido e extensão

1. No âmbito da alteração do Código das Empresas Comerciais, a autorização 
conferida pelo artigo anterior tem o sentido e a extensão seguintes:

a) Proceder à alteração do Código de Empresas Comerciais, simplificando 
os controlos de natureza administrativa, eliminando os atos e práticas 
registrais e notariais que não importem um valor acrescentado, 
incluindo a obrigatoriedade de existência dos livros da escrituração 
mercantil nas empresas e, correspondentemente, a imposição da sua 
legalização nas conservatórias do registo comercial; 

b) Atuar no domínio da autenticação e do reconhecimento presencial 
de assinaturas em documentos, bem como a admissibilidade de 
documento estrangeiro emitido na forma aceite no país de origem;

c) Adotar, na legislação comercial nacional, formas de representação 
e mandato comercial mais flexíveis e eficientes tendo em conta a 
nossa realidade insular, sem, no entanto, comprometer a segurança 
jurídica dos atos;

d) Eliminar, na prática comercial, os atos e práticas que não acrescentem 
valor, reformulando procedimentos e criando condições para a plena 
utilização e aplicação de sistemas informáticos, sempre com garantia 
da segurança jurídica e da legalidade;



571LEI N.º 36/IX/2018

e) Modernizar as referências contabilísticas e as práticas de prestação 
de contas, em consonância com as novas normas contabilísticas do 
país, obedecendo ao princípio de maior prudência na administração 
das empresas;

f) Harmonizar o texto, a redação e a sistematização dos artigos, bem 
como o conteúdo do próprio Código das Empresas Comerciais com 
o do restante sistema jurídico, incluindo disposições pertinentes do 
Código Civil, do Código da Recuperação e da Insolvência e de outras 
leis pertinentes aprovadas posteriormente ao Código das Empresas 
Comerciais.

2. No âmbito de aprovação do Código das Sociedades Comerciais, a autorização 
conferida pelo artigo anterior tem o sentido e a extensão seguintes 

a) Consubstanciar, num único diploma, legislações que regulam 
especificamente as sociedades comerciais.

b) Flexibilizar o montante de capital social mínimo exigível para 
estabelecimento das empresas por forma a adapta-lo às recomendações 
de melhores práticas internacionais.  

c) Rever a matéria da dissolução de entidades comerciais e modificar 
o regime da fusão e cisão de sociedades, tornando-o mais simples. 

d) Desenvolver o regime aplicável aos Consórcios e Agrupamentos 
Complementares de Empresas;

e) Adotar as referências contabilísticas e as práticas de prestação de 
contas, em consonância com as novas normas contabilísticas do 
país, obedecendo ao princípio de maior prudência na administração 
das empresas;

f) Modernizar as regras aplicáveis aos diferentes tipos de sociedade, 
inclusive reforçando a responsabilização da administração nos atos 
que lhe competem, incluindo no processo de prestação de contas, 
e flexibilizando as práticas que constituem um custo significativo 
e, em muitos casos, incomportável para alguns tipos de sociedades;

g) Restringir, por forma a salvaguardar as sociedades comerciais perante 
eventuais variações negativas da atividade social, a distribuição 
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antecipada do montante total distribuível do lucro já realizado no 
exercício em curso, assim permitindo que o juízo sobre a existência 
de lucros distribuíveis tenha por base a atividade desenvolvida pela 
sociedade ao longo de um determinado período;

h) Introduzir alguns novos conceitos, nomeadamente o das obrigações 
com direito de subscrição de ações, também designadas obrigações 
com warrants, que têm um direito inerente à subscrição de ações, 
em princípio destacável, cujo exercício não determina a extinção 
das obrigações; 

i) Rever o regime de exceção do Estado enquanto acionista, eliminando 
a exclusão da aplicabilidade da limitação de votos ao Estado;

j) Regular a matéria dos conflitos de interesses societários, cada vez 
mais, um dos aspetos mais importantes na prática empresarial, 
com reflexos na jurisprudência, no tratamento doutrinário a nível 
internacional e na intervenção legal;

k) Regular o voto por correspondência, enquanto instrumento jurídico 
importante no incentivo à participação dos acionistas na vida da 
sociedade;

l) Alterar, nas sociedades anónimas, algumas normas por forma 
a clarificar ou permitir maior eficiência e segurança comercial, 
designadamente:

i) Clarificar que a assembleia geral possa deliberar por maioria 
dos votos emitidos, ou seja, por maioria simples, como sucede na 
generalidade dos sistemas jurídico-societários;

ii) Introduzir uma nova regra destinada a flexibilizar a deliberação 
em segunda convocação, de forma a que a sociedade não fique 
refém dos acionistas ausentes;

m) Atualizar a legislação societária nacional aos desenvolvimentos 
ocorridos na temática da governança das sociedades nos últimos 
anos, de forma a adaptar os modelos societários previstos no atual 
Código das Empresas Comerciais;

n) Definir regras que regulam, com segurança jurídica, o necessário 
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aproveitamento das novas tecnologias da sociedade da informação 
em benefício do funcionamento dos órgãos sociais e dos mecanismos 
de comunicação entre os sócios e as sociedades;

o) Incluir as régies cooperativas, sociedades cooperativas de interesse 
público, normalmente constituídas ou participadas pelo Estado, 
enquanto importante instrumento de dinamização económica e de 
prossecução do interesse público; e

p) Fortalecer a proteção de sócios minoritários, com destaque para os 
seguintes aspetos:

i) Maior responsabilização dos administradores e membros dos 
corpos gerentes em prejuízo dos sócios minoritários;

ii) Maior divulgação de informação relevante aos sócios 
minoritários de modo a criar transparência e proteção as partes 
relacionadas; e

iii) Aumento da obrigatoriedade de divulgação de informações 
nos relatórios anuais e de realização de auditoria externa.

Artigo 3.º
Duração

A presente autorização legislativa tem a duração de 180 (cento e oitenta) dias.

Artigo 4.º
Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 24 de maio de 2018

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.
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Promulgada em 27 de junho de 2018

Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos Almeida Fonseca.

Assinada em 3 de julho de 2018

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.



575LEI N.º 37/IX /2018

LEI N.º 37/IX /2018
de 16 de agosto

Estabelece os princípios, normas e procedimentos que 
garantam o reconhecimento e exercício efetivo do Direito 
Humano a uma Alimentação Adequada e define as bases 
orientadoras da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
b) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Objeto

1. A presente Lei estabelece os princípios, normas e procedimentos que 
garantem o reconhecimento e exercício efetivo do Direito Humano à 
uma Alimentação Adequada, e define as bases orientadoras da política 
de Segurança Alimentar e Nutricional. 

2. A presente Lei reconhece o Direito Humano à Alimentação Adequada, 
mediante a garantia de um acesso permanente e estável dos indivíduos à 
uma alimentação suficiente, saudável, nutritiva e segura, adaptando-se 
sempre às suas necessidades e preferências alimentares e culturais.

Artigo 2.º
Âmbito

1. A presente Lei aplica-se a todos os indivíduos sob jurisdição cabo-verdiana, 
sem qualquer tipo de discriminação, devendo o Estado de Cabo Verde 
priorizar no âmbito das suas políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, 
os grupos identificados como vulneráveis, nos termos definidos na alínea 
h) do n.º 3 do artigo 3.º.

2. Aplica-se igualmente às entidades da administração central e local, como 
também, ao setor privado e sociedade civil, cujas atividades incidem 
sobre o setor da Segurança Alimentar e Nutricional, em especial sobre as 
questões de acesso, disponibilidade, utilização e estabilidade de alimentos 
e garantem a efetivação do direito dos indivíduos, à uma alimentação 
adequada, nos termos definidos na presente Lei.
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Artigo 3.º
Definições

1. Para efeitos da presente Lei, entende-se por Segurança Alimentar e 
Nutricional a garantia de que um indivíduo, a nível pessoal, familiar, 
comunitário e/ou inserido em um grupo específico, acede em qualquer 
momento e lugar, de forma regular e permanente, a alimentos suficientes, 
inócuos, nutritivos e segundo as suas preferências culturais.

2. A Segurança Alimentar e Nutricional garante-se através de quatro 
dimensões: 

a) Disponibilidade: é a obtenção de alimentos em qualidade e quantidade 
suficientes, cujo abastecimento advém da produção nacional, da ajuda 
alimentar internacional e/ou da importação de alimentos;

b) Acesso: o acesso físico e económico, a alimentos que favorecem uma 
alimentação adequada e nutritiva, orientada às preferências culturais 
e necessidades nutricionais;

c) Utilização: mediante o consumo de alimentos inócuos e saudáveis 
segundo as exigências fisiológicas de cada etapa da vida do indivíduo 
e das suas preferências alimentares, ou seja, através de práticas 
alimentares que promovam a saúde e qualidade de vida; e

d) Estabilidade: o acesso e disponibilidade de alimentos básicos 
em qualquer momento e em qualquer lugar para a satisfação das 
necessidades nutricionais e culturais.

3. Para efeitos da presente Lei e sua legislação complementar, entende-se, 
ainda, por:

a) Águas destinadas ao consumo humano: toda a água no seu estado 
original, ou após tratamento, destinada a ser bebida, a cozinhar, à 
preparação de alimentos ou a outros fins domésticos e de higiene 
pessoal, independentemente da sua origem e nos termos da legislação 
específica; 

b) Alimentação adequada: alimentação realizada de acordo com as 
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necessidades biológicas, nutricionais, climáticas e sociais de cada 
indivíduo, respeitando a sua dimensão social, económica e cultural;

c) Alimentos básicos: conjunto de alimentos classificados como 
necessários à satisfação das necessidades nutricionais;

d) Cesta básica: integra um conjunto de alimentos básicos que uma 
família necessita para satisfazer as suas necessidades num determinado 
espaço e tempo; 

e) Consumo de alimentos: relacionado com uma multiplicidade de 
fatores que determinam o processo de tomada de decisões de consumo 
de alimentos, nomeadamente a disponibilidade, acesso físico e 
económico, preferências culturais, educação e informação sobre os 
alimentos; 

f) Fome: um estado, com duração de pelo menos 1 (um) ano, de 
incapacidade de adquirir comida suficiente, definida como um 
nível de ingestão alimentar insuficiente para atender necessidades 
energéticas alimentares; 

g) Grupos de atenção prioritária: todas aquelas pessoas que por 
situações circunstanciais, físicas, temporais e/ou socioeconómicas, 
necessitam de cuidados especiais, incluindo-se, neste conceito, os 
recém-nascidos, crianças, idosos, mulheres grávidas e lactantes, 
pessoas com necessidades especiais e vítimas de violência baseada 
no género; 

h)  Grupos vulneráveis: o cidadão e/ou comunidades que por fatores 
geoclimáticos e/ou socioeconómicos encontram-se em situação 
de insegurança alimentar ou ameaças constantes com relação à 
disponibilidade e acesso aos alimentos; 

i) Insegurança alimentar: acesso limitado e inequitativo de alimentos 
por indisponibilidade e/ou abastecimento restritivo de alimentos nos 
mercados locais a um preço justo, falta de capacidade aquisitiva de 
alimentos, produção agrícola local insuficiente face às necessidades 
alimentares. A insegurança alimentar pode ser:
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i) Sazonal: ocorrendo transitoriamente mediante eventos 
recorrentes e previsíveis; 

ii) Crónica: ocorrendo de forma continuada e ininterrupta; e

iii) Transitória: ocorrendo em épocas conjunturais de crise.

j) Malnutrição: estado fisiológico anormal causado por desequilíbrios 
no consumo de alimentos, nomeadamente, energéticos, proteínas 
e/ou outros nutrientes na dieta, seja em défice ou em excesso e 
inclui a subnutrição e sobrenutrição, bem como as deficiências de 
micronutrientes;

k) Subnutrição: resulta de uma ingestão nutricional deficiente em 
quantidade e /ou qualidade, ou absorção deficiente e/ou uso biológico 
deficiente dos nutrientes consumidos como resultado de doenças 
repetidas, manifestando-se na forma de desnutrição aguda, desnutrição 
crónica e insuficiência ponderal/baixo peso para/magreza; 

l) Desnutrição aguda: caracterizado por um baixo peso para a altura, 
geralmente resulta da perda de peso associada a um período recente 
de ingestão energética ou alimentar inadequada e/ou doença. Em 
crianças com menos de cinco anos de idade, a desnutrição aguda 
é definida como o índice peso-para-altura inferior a -2 Z-score da 
referência da Organização Mundial da Saúde;

m) Desnutrição crónica: caracterizada por uma baixa altura para a idade, 
resulta de episódios passados e prolongados de desnutrição. Em 
crianças com menos de cinco anos de idade, a desnutrição crónica 
é definida como o índice altura-para-idade inferior a -2 Z-score da 
referência da Organização Mundial da saúde;

n) Insuficiência ponderal/Baixo peso ou magreza: nos adultos, a 
insuficiência ponderal se define como um IMC inferior a 18,5 Kg/
m2 resultante de uma ingestão inadequada de alimentos, episódios 
passados de desnutrição ou pobres condições de saúde. Em crianças 
menores de cinco anos, a insuficiência ponderal é definida como 
peso-para-idade inferior a -2 Z-score da referencia da Organização 
Mundial da Saúde e, portanto, é uma manifestação de baixa altura 
para idade e/ou baixo peso para a altura;
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o) Sobrenutrição: resulta de uma ingestão excessiva de alimentos em 
relação as necessidades nutricionais, manifestando-se na forma de 
excesso de peso e obesidade.

p) Excesso de peso e obesidade: peso corporal superior ao normal 
para a altura, como resultado da acumulação excessiva de gordura. 
Nos adultos o excesso de peso é definido como um Índice de Massa 
Corporal (IMC) superior ou igual a 25Kg/m2, mas inferior a 30; e a 
obesidade como um IMC superior ou igual a 30 Kg/m2. Nas crianças 
inferiores a cinco anos o excesso de peso é definido quando o índice 
peso-para-altura é superior a +2 Z-score da referência da Organização 
Mundial da saúde, e obesidade como Índice peso-para-altura superior 
a +3 Z-score;

q) Política de Segurança Alimentar e Nutricional: conjunto de medidas 
e ações do Estado, representado por seus órgãos de soberania, que 
objetivam garantir a Segurança Alimentar e Nutricional em Cabo 
Verde, em especial às pessoas em situação de vulnerabilidade, mediante 
uma coordenação multissectorial e integração entre diferentes atores, 
público, privado e sociedade civil; 

r) Qualidade de vida: resultado da interação de múltiplos fatores no 
funcionamento da sociedade que traduz-se na situação de bem-estar 
físico, mental e social e na satisfação e afirmação cultural, bem como 
em relações autênticas entre o indivíduo e a comunidade, dependendo 
da influência de fatores inter-relacionados, que compreendem, 
designadamente, a alimentação, a habitação, a saúde, a educação, 
os transportes e a ocupação dos tempos livres; um sistema social 
que assegure a posteridade de toda a população e os consequentes 
benefícios da Segurança Social;

s)	 Quantidade mínima de alimentos: quantidade mínima de alimentos 
destinada a cobrir as necessidades alimentares mínimas que permita 
ao indivíduo viver com dignidade, protegido contra fome e desnutrição 
e depende de um conjunto de fatores da idade, género e o estado de 
vulnerabilidade;

t) Soberania alimentar: capacidade nacional de definir as próprias 
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políticas e estratégias adaptadas às especificidades geoclimáticas 
e socioeconómicas do país, no âmbito da produção, distribuição 
(importação e comercialização) e consumo de alimentos que garantam 
o exercício do direito à alimentação sã e nutritiva, respeitando a 
cultura alimentar nacional; 

u) Vulnerabilidade alimentar: conjunto de fatores que determinam o 
nível de risco e ameaça que cada indivíduo confronta em relação à 
disponibilidade e acesso estável aos alimentos; e

v) Crise ou emergência alimentar: ocorre quando o número de pessoas 
em estado de  fome, desnutrição ou que sejam incapazes de cobrir as 
suas necessidades energéticas mínimas, aumenta, acentuadamente, a 
nível local, nacional ou mundial em decorrência de choques climáticos, 
económicos, políticos de guerras ou conflitos, entre outros com 
impacto no fornecimento ou demanda de alimentos, envolvendo 
muitas vezes uma subida repentina dos preços dos alimentos. 

Artigo 4.º
Finalidades

São finalidades da presente Lei: 

a) Reconhecer a todos os indivíduos sob a jurisdição nacional de forma 
individual e/ou coletiva, o Direito Humano à Alimentação Adequada, 
nos termos estabelecidos pela Constituição e pelas Convenções 
Internacionais ratificadas pelo país; 

b) Definir as bases da política de Segurança Alimentar e Nutricional, 
mediante o estabelecimento de princípios orientadores, instrumentos 
de planificação e estruturas de execução;

c) Definir as obrigações e as principais tarefas do Estado de Cabo 
Verde, a nível central e local, em matéria de Segurança Alimentar 
e Nutricional, estabelecendo os princípios gerais e fundamentais 
que garantem o acesso, disponibilidade, utilização e estabilidade de 
alimentos e a efetivação do Direito Humano, dos indivíduos à uma 
alimentação adequada;
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d) Estabelecer, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;

e) Definir a natureza e o alcance das competências do Estado de 
Cabo Verde em matéria de Segurança Alimentar e Nutricional, e a 
estrutura institucional e orgânica em matéria de Segurança Alimentar 
e Nutricional; 

f) Reconhecer a Soberania alimentar, como um direito inalienável do 
Estado de Cabo Verde em definir e desenvolver as suas próprias 
políticas relacionadas com áreas vinculadas à alimentação e 
agricultura, atendendo as especificidades e contexto nacional a partir 
de uma produção nacional que respeite a biodiversidade, priorizando 
o autoabastecimento de alimentos;

g) Definir os mecanismos e instrumentos de responsabilização dos 
indivíduos em todos os âmbitos, nomeadamente o da cidadania, da 
sociedade civil e do setor privado na definição das políticas para a 
implementação do Direito Humano à Alimentação Adequada.

h) Reforçar o sistema nacional de avaliação sobre a situação alimentar 
e nutricional que permita informação para a adoção oportunas 
de medidas para combater a fome, a insegurança alimentar e a 
malnutrição; e

i) Orientar os processos de tomada de decisões, especialmente em 
situações, de emergência e calamidade. 

Artigo 5.º
Princípios Gerais 

Sem prejuízo dos princípios gerais estabelecidos em regimes jurídicos 
específicos, o pleno exercício do Direito Humano à alimentação, observa-se 
mediante:

a) Princípio da igualdade e não discriminação: todos nascem livres 
e iguais e ninguém pode ser descriminado em razão de raça, sexo, 
origem, expressão de género, idade, condição socioeconómica e física, 
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orientação sexual e convicção intelectual, ideológica e/ou religiosa 
no exercício pleno do Direito Humano à Alimentação Adequada;

b) Princípio de equidade: eliminação progressiva das desigualdades 
existentes no exercício efetivo do Direito Humano à Alimentação 
Adequada por razão da localização geo-insular, isolamento e 
afastamento das comunidades ou situação de vulnerabilidade 
alimentar em que se encontra o indivíduo; 

c) Princípio da dignidade da pessoa humana: A dignidade da pessoa 
humana é um valor fundamental para realização do Direito Humano 
à uma alimentação adequada, que se expressa mediante o respeito 
pelas preferências culturais e necessidades alimentares de cada 
indivíduo e de justiça social; 

d) Princípio da proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade: 
os cidadãos, em situação de fragilidade permanente, ocasional ou 
transitória, que os impeçam do exercício ou da realização do Direito 
à alimentação adequada, devem merecer atenção prioritária das 
políticas públicas e do sistema nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional.

e) Princípio da cooperação internacional: a dimensão global da Segurança 
Alimentar e Nutricional, e o reconhecimento do Direito Humano à 
uma alimentação adequada como um Direito Humano, requer uma 
cooperação efetiva entre os Estados no tratamento de matérias sobre 
a Segurança Alimentar e Nutricional, nomeadamente sobre a livre 
circulação de alimentos, oscilação dos preços globais de alimentos 
e as alterações climáticas; 

f) Princípio de proteção ambiental: visa uma efetiva salvaguarda do 
ambiente e controlo das vulnerabilidades relativas às mudanças 
climáticas; 

g) Princípio de utilização sustentável dos recursos ambientais e 
produtivos: promove a conciliação entre o desenvolvimento 
económico e a proteção do ambiente, ao serviço da qualidade de 
vida e compromisso com as gerações futuras;

h) Princípio da Precaução: aplica à conservação da natureza e da 
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diversidade biológica, o princípio in dubio pro ambiente, segurança 
alimentar e saúde humana; 

i) Princípio do empoderamento: visa a criação de condições e mecanismos 
de informação, educação, participação para que qualquer pessoa tenha 
controlo sobre a própria vida e sobre suas decisões no âmbito da 
alimentação ao nível da qualidade, disponibilidade, acesso de forma 
a desenvolverem mudanças em prol de consumos sustentáveis;

j) Princípio da participação: o exercício do direito à alimentação é 
determinado por cada cidadão nos termos das suas preferências e 
necessidades alimentares para seu bem-estar, devendo participar 
de forma direta ou indireta na planificação, formulação, vigilância 
e avaliação de políticas e ações públicas de Segurança Alimentar e 
Nutricional; e

k) Princípio da transparência: as políticas públicas de Segurança 
Alimentar e Nutricional devem ser formuladas mediante o mecanismo 
de monitorização e avaliação permanente, fomentando a transparência 
da ação pública.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES SUBSTANTIVAS

Artigo 6.º
Direito Humano à Alimentação Adequada

1. Todos têm Direito Humano à Alimentação Adequada, mediante o acesso 
contínuo e ininterrupto de alimentos inócuos e nutritivos, em quantidade 
suficiente e disponíveis a qualquer momento, para manter uma vida sã e 
um desenvolvimento individual integral, mental e físico. 

2. O exercício ao Direito Humano à Alimentação Adequada assenta-se nas 
preferências culturais dos indivíduos e em hábitos alimentares saudáveis 
e sustentáveis.

3. O Direito Humano à Alimentação Adequada é exercido individual ou 
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coletivamente, nomeadamente ao nível familiar, associativo, comunitário, 
municipal e/ou inserido num grupo especial nos termos da lei. 

4. A garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada consiste em poder 
exigir de entidades públicas e privadas, o cumprimento dos deveres e das 
obrigações, em matéria de Segurança Alimentar e Nutricional, a que se 
encontram vinculadas nos termos da lei e do direito.

Artigo 7.º
Obrigações do Estado

1. É obrigação do Estado respeitar, proteger, promover, regular, informar, 
monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do Direito Humano à Alimentação 
Adequada, bem como garantir os mecanismos para a sua exigibilidade 
e tutela.

2. Incumbe ao Estado de Cabo Verde, em matéria de Segurança Alimentar 
e Nutricional: 

a) Ordenar e planificar o setor da Segurança Alimentar e Nutricional, 
estabelecendo uma efetiva gestão da autonomia alimentar do país, 
reduzindo paulatinamente a dependência do setor alimentar aos 
mercados internacionais; 

b) Aprovar os instrumentos estratégicos, de planeamento e gestão do 
setor, com a participação organizada de todos os atores; 

c) Criar mecanismos para participação ativa de todos os atores nos 
processos de tomada de decisão no âmbito do setor alimentar, 
nomeadamente, a sociedade civil e o setor privado;

d) Promover a gestão integrada e sustentável dos recursos naturais e 
produtivos;

e) Garantir um elevado nível de proteção da saúde humana e dos 
interesses dos consumidores;

f) A regulamentação do setor, em matéria de Segurança Alimentar e 
Nutricional, no âmbito da qualidade, disponibilidade e acesso aos 
alimentos de forma estável; 
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g) Estabelecer, sempre que necessário, áreas e zonas de vulnerabilidade 
alimentar e definir medidas de proteção;

h) Definir os grupos de atenção prioritária e/ou vulneráveis em matéria 
alimentar e definir as medidas de proteção especial para a garantia 
do Direito Humano a uma alimentação adequada;  

i) Organizar, promover e incentivar a informação, a educação e 
comunicação em matéria de Segurança Alimentar e Nutricional;

j) Promover e envidar esforços de investigação no domínio da segurança 
alimentar e da saúde dos animais e das plantas;

k) Regular os serviços e atividades relacionados com a produção, 
comercialização, distribuição e gestão de stocks de alimentos como 
mecanismo de garantia ao acesso seguro, fiável e económico de 
alimentos; 

l) Atrair o investimento nacional e estrangeiro para os setores produtivos, 
de importação e comércio de alimentos, criando condições estáveis, 
equitativas, favoráveis e transparentes para os investidores;

m) Fiscalizar e monitorar a implementação das políticas de Segurança 
Alimentar e Nutricional a nível nacional; 

n) Criar um registo de empresas importadoras de alimentos básicos 
pela entidade reguladora da Segurança Alimentar e Nutricional; e

o) Criar um observatório nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 
que visa melhorar e ampliar o conhecimento sobre Segurança 
Alimentar e Nutricional, reforçar as capacidades dos atores e 
estabelecer um diálogo nacional de seguimento e avaliação sobre as 
políticas públicas e ações governamentais que garantam a Segurança 
Alimentar e Nutricional.

3. Incumbe, ainda, ao Estado, reconhecer e declarar situações de crise 
ou emergência alimentar e situações de alerta, podendo adotar, 
discricionariamente, as medidas necessárias ou adequadas por forma a 
garantir a Segurança Alimentar e Nutricional a nível nacional, integrando 
nos processos de tomada de decisão princípios de respeito aos Direitos 
Humanos e de Justiça Social.
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Artigo 8.º
Exercício do Direito Humano à Alimentação Adequada

1. Ninguém pode ser limitado no exercício do Direito à Alimentação em 
razão da sua nacionalidade, sexo, género, raça, origem étnica, religião ou 
crença, ideologia ou convicções intelectuais, condição socioeconómica, 
deficiência, idade ou orientação sexual.

2. Ninguém pode ser impedido, em nenhuma circunstância, do exercício ao 
Direito Humano à Alimentação Adequada, mesmo que esta dependa de 
obrigações de terceiros e de assistência de um sistema de proteção social, 
familiar e/ou comunitária.

3. Ninguém pode provocar ou colocar, de forma direta e ou indireta, a outrem 
em situação de insegurança alimentar e/ou fome por negligência, ação 
ou omissão.

4. É proibida qualquer descriminação direta ou indireta, por razão de 
excesso de peso, obesidade e/ou magreza, motivada pela malnutrição e 
ou distúrbios alimentares, devendo as autoridades, corrigir, eventuais 
situações e contextos de desigualdade.

Artigo 9.º
Grupos vulneráveis

1. As autoridades nacionais, em matéria de Segurança Alimentar e Nutricional, 
devem eliminar, e prevenir todas as formas de discriminação contra grupos 
inseridos num contexto de extrema vulnerabilidade, nomeadamente, 
idosos, mulheres e crianças, criando programas e serviços de apoio para 
nivelar o acesso aos alimentos. 

2. É indiciadora de prática discriminatória, nomeadamente, a desproporção 
considerável entre o grupo de beneficiários de políticas de Segurança 
Alimentar e Nutricional, e grupos vulneráveis a nível alimentar, devendo 
as autoridades nacionais agir atempadamente para uma intervenção mais 
justa e igualitária.

3. O Estado deve definir medidas especiais, podendo ser transitórias ou 
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definitivas, por forma a garantir o pleno exercício de Direito Humano à 
Alimentação Adequada junto dos grupos mais vulneráveis.

Artigo 10.º
Alimentação saudável e adequada

1. O Estado deve garantir uma alimentação saudável e adequada, reforçando o 
sistema de produção e distribuição de alimentos, baseado numa agricultura 
sustentável, livre comércio de alimentos classificados como saudáveis e 
acesso equitativo de informação dos produtos alimentares.

2. A alimentação saudável é definida por um guia alimentar apresentado 
periodicamente pelo departamento governamental responsável pela 
Segurança Alimentar e Nutricional. 

3. O Guia Alimentar é um instrumento orientador destinado para toda a 
população nacional e atores no setor da Segurança Alimentar e Nutricional 
que visa apoiar, educar, orientar e incentivar consumos sustentáveis e 
saudáveis de alimentos, bem como, definir mecanismos, programas e 
ações que visam tutelar e promover a saúde e o bem-estar dos indivíduos, 
famílias, comunidades e grupos especiais. 

Artigo 11.º
Prevenção da fome e malnutrição

1. As autoridades nacionais em matéria de Segurança Alimentar e Nutricional 
devem criar mecanismos de vigilância permanente, tendo presente os 
indicadores de vulnerabilidade alimentar do país, de forma a prevenir 
situações de fome ou malnutrição que possam prejudicar o desenvolvimento 
mental e físico dos indivíduos.

2. As autoridades nacionais devem ainda adotar medidas de prevenção e 
tratamento da obesidade, desnutrição e transtornos alimentares. 

3. Todos têm o dever de auxílio em situações de desnutrição ou obesidade que 
ponham em perigo a vida da pessoa, seja por ação pessoal ou promovendo 
o auxílio junto das entidades competentes.
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Artigo 12.º
Prevenção dos riscos para a saúde humana

1. Podem ser adotadas pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional, medidas de prevenção dos riscos para a saúde humana, 
provocados pelo consumo de alimentos, observando, cumulativamente 
as seguintes condições:

a) As medidas e limitações sanitárias devem ser devidamente justificadas 
no âmbito do interesse geral; 

b) As medidas devem ser proporcionais aos fins que perseguem; e

c) As medidas devem integrar e harmonizar-se com outras medidas 
preventivas, nomeadamente, as da saúde. 

2. As medidas adotadas não podem interferir na atividade económica e 
devem ser proporcionais ao nível da proteção à saúde e vida humana, e 
devidamente fundamentadas numa informação científica.

Artigo 13.º
Tratamento prioritário

1. O tratamento prioritário visa o estabelecimento de políticas especiais 
de incentivo no acesso a alimentos, classificados como básicos ou de 
primeira necessidade. 

2. Os alimentos classificados como básicos ou de primeira necessidade devem 
ser alimentos que fornecem nutrientes essenciais e indispensáveis para a 
manutenção de uma vida saudável e digna, adequando-se às necessidades 
específicas e preferências alimentares dos indivíduos.  

3. A lista dos alimentos classificados como básicos é definida pelo Governo, 
por Resolução do Conselho de Ministros, mediante proposta do órgão de 
articulação nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
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Artigo 14.º
Educação Alimentar e Nutricional

A educação alimentar e nutricional visa promover a adoção voluntária de 
práticas alimentares saudáveis e sustentáveis, a nível nutricional, sanitária e 
ambiental, sem prejuízo das preferências dos indivíduos fundadas nos seus 
hábitos socioculturais. 

As medidas de política de Segurança Alimentar e Nutricional devem, ainda, 
incentivar a formação, qualificação e especialização dos recursos humanos 
da Administração Pública e da sociedade civil e do setor privado em matéria 
de aproveitamento, desenvolvimento, utilização e boa gestão dos recursos 
produtivos e alimentares.

Artigo 15.º
Alimentação escolar

1. Os programas de alimentação e saúde escolar contribuem para a realização 
do direito a alimentação das crianças, permitindo o crescimento e 
desenvolvimento integral dos estudantes, nomeadamente, no processo de 
aprendizagem, rendimento escolar e na educação alimentar e nutricional. 

2. A política de alimentação e saúde escolar é definida pelo Governo, como 
resultado de um processo participativo e intersectorial, e obedece a 
princípios e normas fixadas por quadro jurídico específico. 

3. A alimentação escolar é uma obrigação das autoridades públicas, que 
deve ser monitorada pelas famílias dos estudantes e a comunidade, nos 
termos da lei especial.

Artigo 16.º
Informação e comunicação 

1. A informação e comunicação visa dotar os indivíduos, sob a jurisdição 
Cabo-verdiana, de conhecimento necessário e suficiente na formulação 
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das suas decisões em todos os níveis, pessoal, familiar e comunitário, 
sobre os seus próprios consumos alimentares. 

2. As medidas de política sobre Segurança Alimentar e Nutricional devem 
promover a formação, informação e sensibilização dos indivíduos, tendo 
em vista a formação de uma consciência nacional sobre os desafios 
nacionais em matéria alimentar e das suas vulnerabilidades estruturais, 
designadamente, pela via do ensino formal e informal, da comunicação 
e da animação social, com base em planos nacionais de informação, 
educação e comunicação.

3. Os operadores privados responsáveis pela importação, distribuição e venda 
de bens alimentícios devem respeitar a legislação referente à rotulagem 
vigente no país. 

Artigo 17.º
Proteção especial para os consumidores

1. Todo aquele a quem seja fornecido bens alimentares, prestados serviços 
ou transmitidos quaisquer direitos que concretizam o Direito Humano à 
uma alimentação adequada, é definido como consumidor.

2. O consumidor não se restringe ao indivíduo que adquire alimentos, 
produtos alimentares e/ou serviços, mas sim, todo aquele que consome 
os alimentos para satisfação das necessidades alimentares.

3. Consideram-se, igualmente incluídos, no âmbito do consumo, os bens, 
serviços e direitos fornecidos, prestados e/ou transmitidos pelos organismos 
da Administração Pública, por pessoas coletivas públicas, por empresas de 
capitais públicos ou detidos maioritariamente pelo Estado, pelas autarquias 
locais e por empresas concessionárias de serviços públicos.

4. São direitos dos consumidores de alimentos ou de serviços complementares: 

a) A qualidade e segurança dos bens alimentares e serviços 
complementares; 

b) A proteção da saúde e integridade física;
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c) A formação, informação e educação constante para um consumo 
responsável e sustentável; 

d) A reparação de danos patrimoniais e não patrimoniais que resultem 
da ofensa de interesses ou direitos individuais e coletivos a uma 
alimentação adequada; 

e) A proteção e tutela jurídica ou uma justiça célere e acessível; e

f) A participação ativa por via individual ou representativa, na definição 
política e legal sobre a Segurança Alimentar e Nutricional.

Artigo 18.º
Crise ou emergência alimentar

1. Durante o período de vigência do estado de crise ou emergência alimentar 
pode ser imposta pelo Governo um conjunto de medidas de gestão, 
designadamente, restrições temporárias de consumo como medida de 
gestão do stock disponível de alimentos, redistribuição no território 
nacional dos alimentos disponíveis promovendo um acesso equitativo 
e igualitário de alimentos, e estabelecimento de normas transitórias de 
abastecimento de alimentos.

2. As medidas de emergência têm caráter temporário e transitório, sendo 
adotadas no âmbito de um plano de emergência a ser estabelecido pelo 
Governo, após audição das entidades reguladoras e dos órgãos de consulta 
em matéria da economia e segurança alimentar.

3. O plano de emergência tem um caráter temporário e transitório, devendo 
especificar o prazo, os recursos financeiros disponíveis e estar harmonizado 
com as disposições e princípios definidos pela presente Lei. 

4. O plano de emergência deve incluir todas as medidas devidamente 
justificadas e aprovado por Resolução do Conselho de Ministros. 
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Artigo 19.º
Investigação

As medidas de política sobre Segurança Alimentar e Nutricional devem 
promover a investigação, a experimentação e a inovação no domínio dos 
alimentos, tendo em vista, nomeadamente, a procura de novas fontes, métodos 
e tecnologias para melhorar o aproveitamento, o desenvolvimento, a utilização 
e o acesso aos recursos alimentares, evitando o desperdício de alimentos, má 
gestão do stock alimentar disponíveis e consumos insustentáveis e inadequados. 

CAPÍTULO III
SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL

Artigo 20.º
Natureza e composição

1. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional define, de 
forma harmonizada, os instrumentos político-estratégicos, de legislação, 
orçamento e de planeamento, e estabelece o quadro institucional para 
uma gestão holística com enfoque plurissectorial e multidimensional.

2. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional integra uma 
rede de pessoas coletivas e singulares, cujas atividades se relacionam, em 
diferentes âmbitos, diretamente com a política nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional, e com a concretização de Direito Humano a 
alimentação adequada. 

3. Integram o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: 

a) O Estado de Cabo Verde, representado pelas instituições públicas, 
central e local, responsáveis direta e/ou indiretamente, pela formulação, 
implementação, seguimento e avaliação das politicas de Segurança 
Alimentar e Nutricional e de promoção e garantia de Direito Humano 
à alimentação adequada; 

b) A sociedade civil, representada pelas associações, cooperativas, 
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famílias produtivas, organizações não-governamentais e redes de 
associações, que asseguram a implementação de política, programas 
e atividades de Segurança Alimentar e Nutricional, e a luta contra 
a pobreza;

c) As Universidades que contribuem para o conhecimento, investigação 
e reflexão em Segurança Alimentar e Nutricional e Direito Humano 
à alimentação adequada; 

d) O setor privado, cuja atuação influencie de forma direta e indireta 
as políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, nomeadamente 
no domínio da produção agrícola, comércio interno, importação de 
alimentos e transportes; e

e) O individuo, singular ou inserido num contexto familiar, comunitário 
e/ou num grupo classificado pela presente Lei como especial.

4. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional contribui para: 

a) A implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis 
e participativas de produção, de comercialização e de consumo de 
alimentos, respeitando-se as múltiplas caraterísticas culturais do 
país e a componente nutricional;

b) A melhoria das condições de acesso aos alimentos, através do aumento 
da produção agrícola moderna, tradicional e familiar e pela importação 
e comércio seguro e competitivo de alimentos;

c) A melhoria geral da prestação de serviços básicos como abastecimento 
de água potável e água para agricultura, saúde, saneamento, habitação, 
em especial para os grupos com necessidades especiais e populações 
em situação de vulnerabilidade social;

d) O Reforço das medidas de proteção e inclusão social que visam apoiar 
os mais desprotegidos;

e) A Promoção da conservação da biodiversidade e a utilização 
sustentável dos recursos;

f) A Garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica 
dos alimentos, bem como o seu aproveitamento, estimulando práticas 
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alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem as preferências 
alimentares da população; e

g) O acesso à informação e promoção do conhecimento em matéria da 
Segurança Alimentar e Nutricional e Direito Humano à Alimentação 
Adequada.

5. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é sustentado pelo 
Sistema Nacional de informação que permite a monitorização e avaliação 
nesta matéria orientado a tomada de decisões em políticas e programas.

Artigo21.º
Sistema Nacional de Informação em Segurança 

Alimentar e Nutricional

1. O Sistema Nacional de Informação em Segurança Alimentar e Nutricional é 
uma plataforma de recolha, tratamento, circulação e difusão de informação 
sobre a situação alimentar e nutricional em Cabo Verde.

2. O Sistema Nacional de Informação encontra-se na instância do Governo 
responsável pelo setor da Segurança Alimentar e Nutricional e tem a 
finalidade de monitorar e avaliar a situação alimentar e nutricional, para 
informar a tomada de decisão em matéria de Segurança Alimentar e 
Nutricional, assegurando um tratamento mais adequado e oportuno nas 
políticas e normativas.

CAPÍTULO IV
ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Artigo 22.º
Organização institucional

1. A organização institucional do Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional é criada pelo Governo no âmbito da sua competência 
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orgânica, devendo orientar as suas opções institucionais pelos princípios 
e disposições fixados pela presente Lei.

2. As decisões e as políticas adotadas no âmbito do Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, obedecem aos princípios e regras 
definidos na presente Lei.

Artigo 23.º
Órgãos de Administração de Segurança Alimentar e Nutricional

Intervêm na administração da Segurança Alimentar e Nutricional a nível central: 

a) O Governo, representado pelo membro do Governo responsável pelo 
setor da Segurança Alimentar e Nutricional;

b) Os órgãos consultivos e de articulação nacional, em especial o 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;

c) As entidades de regulação do setor da Segurança Alimentar e 
Nutricional; 

d) Os departamentos governamentais com competências específicas e 
complementares em matéria de Segurança Alimentar e Nutricional; e

e) Os serviços centrais de apoio ao departamento governamental 
responsável pela Segurança Alimentar e Nutricional.

Artigo 24.º
Organização da Administração central

1. Incumbe ao Governo, no exercício da sua competência administrativa, 
estabelecer, em qualquer momento, a orgânica concreta da administração 
responsável pela Segurança Alimentar e Nutricional. 

2. O Governo intervém na administração da Segurança Alimentar e 
Nutricional através do Conselho de Ministros dos membros do Governo 
encarregues, especificamente, de Segurança Alimentar e Nutricional e 
dos setores da Agricultura e Ambiente, do Comércio, da Saúde Pública, 
da Educação, da Família e Inclusão Social, de Economia e Emprego, dos 
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Assuntos Parlamentares, de Justiça, de Cultura e Indústrias Criativas, 
das Infraestruturas, do Ordenamento do Território e Habitação, agindo, 
individual ou conjuntamente, nos termos da Constituição, da lei orgânica 
do Governo e das leis orgânicas dos correspondentes departamentos 
ministeriais.

3. São competências específicas do departamento governamental responsável 
pela Segurança Alimentar e Nutricional: 

a) Definir as prioridades em matéria da Segurança Alimentar e 
Nutricional, com vista a dar resposta às necessidades e às urgências;

b) Propor políticas e estratégias em matéria de Segurança Alimentar 
e Nutricional, e coordenar de forma integrada a sua execução com 
todos os atores;

c) Dotar de recursos financeiros e humanos, priorizando a implementação 
das políticas em matéria de Segurança Alimentar e Nutricional;

d) Propor dispositivos legais especiais e normativos com vista a favorecer 
o exercício efetivo do Direito Humano à Alimentação Adequada;

e) Coordenar o uso eficiente e eficaz dos recursos nacionais de Segurança 
Alimentar e Nutricional;

f) Fomentar a articulação das políticas públicas, económicas e sociais, 
visando a promoção e garantia da Segurança Alimentar e Nutricional;

g) Conceber em estreita articulação com outras entidades competentes e 
atores, planos, programas e projetos no sector de Segurança Alimentar 
e Nutricional e assegurar a sua execução;

h) Promover a difusão de informação e educação alimentar e nutricional 
da população, visando a melhoria da sua dieta alimentar, hábitos 
alimentares saudáveis e consumos sustentáveis;

i) Colaborar e articular com todos os serviços e organismos nacionais 
e internacionais em matéria da Segurança Alimentar e Nutricional, 
com vista à melhoria continua na materialização do Direito Humano 
a uma alimentação adequada;
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j) Manter disponível um sistema de livre acesso de informação alimentar 
permanente; e

k) Monitorar e avaliar a implementação das políticas de Segurança 
Alimentar e Nutricional, e dar resposta atempada às questões 
prioritárias.

Artigo 25.º
Órgão de Articulação nacional 

1. O órgão de articulação nacional, em matéria Segurança Alimentar e 
Nutricional, é o órgão de consulta e de orientação ao Governo em matéria 
de Segurança Alimentar e Nutricional no qual estão representadas, a nível 
superior, a Administração Pública Central relevante para a administração de 
Segurança Alimentar e Nutricional, a Associação Nacional dos Municípios 
de Cabo Verde, a sociedade civil, as universidades, o setor privado e as 
organizações profissionais, científicas, económicas e de consumidores, 
de âmbito nacional.

2. As atribuições, competências e funcionamento do órgão de articulação 
nacional são regulados em diploma próprio. 

3. Em situações excecionais, o Governo pode solicitar ao órgão de articulação 
nacional a tomada de decisão, conjunta, sobre temas específicos de 
Segurança Alimentar e Nutricional.

Artigo 26.º
Atribuições e competências dos Municípios

Incumbe aos Municípios, no âmbito das suas atribuições e competências em 
matéria de Segurança Alimentar e Nutricional: 

a) Implementar, dar seguimento e avaliar as políticas locais ou de 
incidência regional de Segurança Alimentar e Nutricional e de 
promoção e garantia do Direito Humano a uma alimentação adequada 
no seu âmbito de jurisdição; 
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b) Definir os grupos de atenção prioritária em matéria alimentar e, 
articular as medidas de proteção especial necessárias no seu âmbito 
de jurisdição; 

c) Criar mecanismos para que a sociedade civil e os outros atores 
relevantes possam participar, efetivamente, nos processos de tomada 
de decisão para melhoria da Segurança Alimentar e Nutricional, a 
nível local; 

d) Promover a cooperação e colaboração inter-administrativa com o 
Governo central para a implementação das políticas nesta matéria;

e) Dotar-se de meios financeiros, para a promoção e a garantia do 
Direito Humano à alimentação adequada; e

f) Monitorar e avaliar, continuamente, a situação da Segurança Alimentar 
e Nutricional, para prevenir e gerir as situações de crise alimentar 
local tendo em conta as disparidades regionais que existem em 
matéria de acesso a alimentos básicos.

CAPÍTULO V
PLANEAMENTO E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

Artigo 27.º
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

1. A política de Segurança Alimentar e Nutricional visa a efetivação do Direito 
Humano à Alimentação Adequada e direitos complementares, através da 
boa gestão dos recursos disponíveis a nível de qualidade, disponibilidade e 
acesso, promoção de uma agricultura ecológica e sustentável e importação 
controlada de alimentos, contribuindo para o desenvolvimento de uma 
sociedade segura em termos alimentares e eficiente na utilização dos 
recursos naturais, que assegure o bem-estar e a melhoria progressiva da 
qualidade de vida dos indivíduos.

2. Compete ao Estado a realização da política alimentar, tanto através da 
ação direta dos seus órgãos e agentes nos diversos níveis de decisão local, 
nacional e internacional, como através da mobilização e da coordenação 
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com forças sociais e sector privado, inserido no Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional num processo participativo e assente 
no pleno exercício da soberania cidadania alimentar.

3. São instrumentos da Política de Segurança Alimentar e Nutricional: 

a) O Regime Jurídico vigente; 

b) A Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;

c) O Plano de Ação Nacional para Segurança Alimentar e Nutricional; e

d) O Orçamento de Estado.

Artigo 28.º
Planeamento

1. O planeamento da Segurança Alimentar e Nutricional visa definir o 
quadro estratégico consensual com todos os atores e parceiros com vista 
a assegurar a melhoria contínua da Segurança Alimentar e Nutricional e 
o Direito Humano a uma alimentação adequada, para todos os indivíduos. 

2. O planeamento da Segurança Alimentar e Nutricional deve incluir de forma 
integrada, outros objetivos de desenvolvimento sustentável, indissociáveis 
ao exercício do pleno Direito Humano a uma alimentação adequada, 
nomeadamente a luta contra pobreza, a proteção e a inclusão social, a 
igualdade e equidade de género, e a gestão integrada dos recursos. 

3. O planeamento da Segurança Alimentar e Nutricional deve basear-se 
numa informação fiável e no conhecimento científico sobre a matéria, 
no levantamento das necessidades alimentares, a nível nacional e local, e 
segundo as condições socioeconómicos de grupos específicos.

4. O planeamento deve ser coordenado pelo órgão da Administração Central 
do Estado responsável em matéria de Segurança Alimentar e Nutricional.
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Artigo 29.º
Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

1. A Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (ENSAN) 
é o instrumento de natureza estratégica que visa definir as linhas de 
orientação política sobre a Segurança Alimentar e Nutricional em Cabo 
Verde por forma a assegurar, o acesso permanente da população a uma 
alimentação suficiente, saudável, nutritiva e segura, para a realização do 
Direito Humano a uma alimentação adequada.  

2. Na elaboração da ENSAN participam todos os atores envolvidos ou que 
tutelam e/ou realizam atividades sobre a Segurança Alimentar e Nutricional 
bem como os cidadãos através das suas organizações representativas. 

3. O documento de Estratégia Nacional de Segurança Alimentar Nutricional 
contempla:

a) A caracterização e diagnóstico da situação da Segurança Alimentar 
e Nutricional a nível nacional; 

b) Os paradigmas e os desafios para a política de Segurança Alimentar 
e Nutricional enquadradas num contexto nacional e internacional; 

c) Os cenários de evolução socioeconómica e principais pressões sobre 
os recursos hídricos;

d) A missão, a visão, os objetivos e medidas do sistema nacional de 
segurança alimentar 

e) Os planos de acompanhamento, de seguimento, de avaliação da sua 
aplicação.

4. A ENSAN é aprovada por Resolução do Conselho de Ministros.

5. A ENSAN deve ser revista de dez em dez anos.
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Artigo 30.º
Plano de Ação Nacional para Segurança Alimentar e Nutricional

1. O Plano de Ação Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é o 
instrumento de natureza operativa que orienta a execução da ENSAN.  

2. Na elaboração do Plano de Ação Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional, participam todos os atores envolvidos, ou que tutelam e/ou 
realizam atividades sobre a segurança alimentar e nutricional, bem como 
os cidadãos, através das suas organizações representativas. 

3. O Plano de Ação Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional pode ter 
a periodicidade de 2 dois a 5 cinco anos, conforme determinar o Conselho 
Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional. 

Artigo 31.º
Orçamento do Estado

O Estado de Cabo Verde assegura todos os anos a dotação orçamental 
suficiente para a implementação da Política Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional.

CAPÍTULO VI
DEVERES DA SOCIEDADE CIVIL E DO SETOR PRIVADO

Artigo32.º
Deveres da Sociedade Civil e do Setor Privado

1. No âmbito da implementação das políticas de Segurança Alimentar e 
Nutricional, a sociedade civil tem os seguintes deveres: 

a) Participar nos processos de formulação, implementação, seguimento 
e avaliação das políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, de 
promoção e garantia do Direito Humano à uma alimentação adequada; 

b) Promover e gerir projetos de Segurança Alimentar e Nutricional, 
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alinhados e harmonizados com as políticas Nacionais e Locais de 
Segurança Alimentar e Nutricional; 

c) Organizar-se em Rede, como mecanismo de articulação em matéria de 
Segurança Alimentar e Nutricional, e melhor convergência territorial, 
evitando situações de duplicação de esforços e intervenções; e

d) Apoiar a educação alimentar e nutricional para incentivar o consumo 
saudável, nutritivo e seguro dos alimentos, assim como a valorização 
das culturas e tradições alimentar

2. Incumbe ao Setor Privado, em matéria de Segurança Alimentar e Nutricional: 

a) Participar nos processos de formulação, implementação, seguimento 
e avaliação das políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, e de 
promoção e garantia do Direito Humano a uma alimentação adequada;

b) Assegurar uma oferta estável a um preço justo, tendo em conta os 
rendimentos mínimos da população; 

c) Respeitar e velar pelo cumprimento das normas estabelecidas neste 
Diploma;

d) Informar sempre as autoridades competentes sobre o Stock de 
alimentos existente; e

e) Contribuir para a informação sobre a rotulagem, a publicidade e a 
comercialização de alimentos seguros para facilitar a escolha dos 
consumidores.

CAPÍTULO VII
FISCALIZAÇÃO e REGULAÇÃO 

Artigo 33.º
Fiscalização e Regulação

1. O Estado, através de entidades e/ou pessoas coletivas de natureza 
independente, fiscaliza, mediante auditorias periódicas, a atuação e as 
decisões dos atores, no âmbito da Segurança Alimentar e Nutricional.
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2. A entidade e/ou pessoas coletivas responsáveis pela fiscalização devem 
elaborar planos de auditoria, inspeção e fiscalização, nos quais devem ser 
previstos, o seu âmbito, procedimentos e a coordenação entre os vários 
organismos.

3. Os indivíduos e/ou entidades, sujeitos a medidas de fiscalização, devem 
informar, imediatamente, as autoridades competentes, de quaisquer perigos 
e fatos que constituam uma ameaça à Segurança Alimentar e Nutricional 
e/ou causa de perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas 
e bens, no âmbito alimentar e nutricional.

Artigo 34.º
Regulação 

1. Incumbe ao Estado regular económica e tecnicamente os serviços e/ou 
atividades relacionados com a produção, comercialização e distribuição 
de alimentos e géneros alimentares, de forma a garantir um abastecimento 
seguro, fiável e de qualidade de alimentos classificados como básicos e de 
primeira necessidade, a um preço razoável, justo e não discriminatório no 
uso e acesso com base no princípio do valor social da Segurança Alimentar 
e Nutricional. 

2. O regime e os princípios de regulação em matéria da Segurança Alimentar 
e Nutricional são estabelecidos por diploma específico. 

CAPÍTULO VIII
NORMAS FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 35.º
Interpretação

1. A aplicação da presente Lei deve ser coerente com os princípios e direitos 
consagrados na Constituição e nas Convenções e Tratados ratificados pela 
República de Cabo Verde.

2. Em caso de conflito entre vários princípios e normas aplica-se a mais 
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favorável em termos de reconhecimento do Direito Humano à Alimentação 
Adequada.

Artigo 36.º
Regulamentação

O Governo deve adotar os seguintes diplomas complementares e necessários 
à regulamentação da presente Lei: 

a) Legislação sobre o desenvolvimento agrícola;

b) Legislação específica sobre o trabalho rural;

c) Legislação sobre comércio interno e externo de Alimentos;

d) Regulamentação sobre o registo nacional das empresas importadores 
de alimentos e sobre a gestão do stock dos alimentos e regulação dos 
preços dos alimentos básicos ou de primeira necessidade; e

e) Regulamentação sobre as normas de qualidade dos alimentos.

Artigo 37.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data 
da sua publicação.

Aprovada em 25 de julho de 2018

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.

Promulgada em 9 de agosto de 2018

Publique-se.
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O Presidente da República,
Jorge Carlos Almeida Fonseca.

Assinada em 13 de agosto de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.
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LEI N.º 38 /IX/2018
de 16 de agosto

Concede autorização legislativa ao Governo para, no quadro 
Regulatório do Sistema de Pagamentos Cabo-verdianos, 
legislar sobre o regime jurídico das instituições de pagamento 
e das instituições de moeda electrónica e regime jurídico dos 
serviços de pagamento e da moeda electrónica.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
c) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte 

Artigo 1.º
Objeto

É concedida autorização legislativa ao Governo para, no quadro Regulatório 
do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano, legislar sobre o regime jurídico 
do sistema de pagamentos cabo-verdiano, regime jurídico das instituições 
de pagamento e das instituições de moeda eletrónica e regime jurídico dos 
serviços de pagamento e da moeda eletrónica.

Artigo 2.º
Sentido e extensão

1. No que ao regime jurídico do sistema de pagamentos cabo-verdiano diz 
respeito, a autorização conferida pelo artigo anterior tem o sentido e a 
extensão seguintes:

l) Proceder ao desenvolvimento de um conceito abrangente – o de 
Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano –, que abarque o conjunto 
formado pelos vários sistemas, participantes, prestadores de serviços 
de pagamento e pelos próprios serviços de pagamento;

m) Criar um conjunto de regras e princípios aplicáveis a todos os 
elementos do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano, e de um regime 
geral aplicável a todos os sistemas de pagamento, que regula os 
aspetos mais relevantes sobre a respetiva operação;

n) Proceder à concretização da competência e intervenção do Banco de 
Cabo Verde, enquanto garante geral e superintendente do Sistema de 
pagamentos a operar em Cabo Verde, fixando-se também, ainda no 
plano geral, os princípios aplicáveis a todos os elementos do Sistema: 
sistemas de compensação, liquidação e de pagamentos, prestadores 
e serviços de pagamento;

o) Estabelecer as principais regras por que se deve reger a operação dos 
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sistemas de pagamentos, adotando-se linhas de orientação inspiradas 
nas emitidas pelos organismos internacionais mais relevantes nesta 
área: o Committee on Payments and Market Infrastructures do Bank 
for International Settlements, a OICV-IOSCO e o Banco Central 
Europeu, entre outros;

p) Proceder, no plano da regulação das relações materiais subjacentes 
à operação dos sistemas de pagamentos, à fixação de regras sobre 
as questões nevrálgicas: o caráter definitivo da compensação e 
liquidação de obrigações pecuniárias emergentes do funcionamento 
dos sistemas, o momento a partir do qual as operações se consideram 
irrevogáveis, assim como a resistência especial destas operações – e 
das operações relativas a garantias constituídas no âmbito do sistema 
– à insolvência dos participantes;

q) Tipificar como ilícitos de mera ordenação social as infrações à 
legislação reguladora do Regime Jurídico do sistema de pagamentos 
cabo-verdiano;

r) Definir como contraordenações as seguintes infrações:

i) A violação das regras sobre contas de liquidação;

ii) A violação das regras sobre o caráter definitivo e a 
irrevogabilidade dos pagamentos;

iii) A violação ao princípio da autorização;

iv) A inobservância das regras de sistemas instituídos;

v) A inobservância da proibição dos operadores ou participantes 
de operar ou participar em qualquer sistema;

vi) A violação do dever de informação das instituições, operadores 
e participantes perante o Banco de Cabo Verde, quando solicitada;

vii) A violação do dever do operador ou participante de submeter 
imediatamente ao Banco de Cabo Verde cópia da respetiva 
ordem, deliberação ou decisão em que seja decidida ou iniciada 
a liquidação ou administração judicial;

viii) A violação do dever de manutenção de arquivos 
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de sistema através de meio duradouro que assegure a sua 
rastreabilidade;

s)	 Estabelecer como limite mínimo das coimas aplicadas a pessoas 
singulares o valor de 100.000$00 (cem mil escudos cabo-verdianos) 
e o máximo de 1.000.000$00 (um milhão de escudos cabo-verdianos);

t) Estabelecer como limite mínimo das coimas aplicadas a pessoas 
coletivas o valor de 400.000$00 (quatrocentos mil escudos cabo-
verdianos) e o máximo 50.000.000$00 (cinquenta milhões de escudos 
cabo-verdianos);

u) Atribuir ao Banco de Cabo Verde a competência para instaurar e 
instruir os processos de ilícito de mera ordenação social, nos termos 
da Lei n.º 61/VIII/2014, de 23 de abril, e da Lei 62/VIII/2014, de 23 
de abril; e

v) Prever que em tudo o que não se encontre previsto nos artigos 
anteriores, se aplique subsidiariamente o Capítulo II do Título IX 
da Lei n.º 62/VIII/2014, de 23 de abril, e na omissão deste, o Regime 
Jurídico Geral das contraordenações.

2. No que ao regime jurídico das instituições de pagamento e das instituições 
de moeda eletrónica diz respeito, a autorização conferida pelo artigo 
anterior tem o sentido e a extensão seguintes:

a) Introduzir um novo tipo de instituição financeira, a instituição de 
pagamento, que por limitar a sua atividade à prestação de serviços 
de pagamento não utiliza os fundos recebidos do público para 
investimento por conta própria e, nessa medida, apresenta risco de 
supervisão menos elevado;

b) Regular o regime de acesso à atividade das instituições de moeda 
eletrónica que, por razões comparáveis, pode ser aligeirado, quando 
comparado com o regime de acesso à atividade das demais instituições 
financeiras; 

c) Estabelecer um conjunto harmonizado e sistemático de condições 
de acesso, para incentivar a competitividade entre novos agentes 
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económicos, visando gerar inovação tecnológica, operacional e 
comercial no mercado dos serviços de pagamento cabo-verdianos;

d) Tipificar como ilícitos de mera ordenação social as infrações ao 
Regime Jurídico da atividade das instituições de pagamento e das 
instituições de moeda eletrónica;

e) Definir como contraordenações puníveis com coima de 300.000$00 
(trezentos mil escudos cabo-verdianos) a 150.000.000$00 (cento e 
cinquenta milhões de escudos cabo-verdianos) ou de 100.000$00 (cem 
mil escudos cabo-verdianos) a 50.000.000$00 (cinquenta milhões de 
escudos cabo-verdianos), consoante seja aplicada a pessoa coletiva 
ou a pessoa singular, às seguintes situações: 

i) A prestação de serviços de pagamentos por intermédio de 
agentes sem que tenham sido comunicadas previamente ao Banco 
de Cabo Verde as informações impostas;

ii) A distribuição e o reembolso de moeda eletrónica por intermédio 
de representantes à margem das regras estabelecidas;

iii) A inobservância das condições estabelecidas, no que se refere 
à comissão a terceiros de funções operacionais de relevo;

iv) A não constituição de sociedade comercial que tenha como 
objeto exclusivo a prestação de serviços de pagamento ou, no caso 
das instituições de moeda eletrónica, a prestação destes serviços e 
a emissão de moeda eletrónica, quando determinada pelo Banco 
de Cabo Verde;

v) A inobservância do dever de arquivo previsto;

vi) As violações dos preceitos imperativos do Regime Jurídico 
da atividade das instituições de pagamento e das instituições 
de moeda eletrónica não previstas nas subalíneas anteriores 
e na alínea seguinte, bem como dos regulamentos, avisos, 
instruções e determinações emitidos pelo Banco de Cabo Verde 
em cumprimento ou para execução dos referidos preceitos.

f) Definir como infrações especialmente graves puníveis com coima de 
1.000.000$00 (um milhão de escudos cabo-verdianos) a 500.000.000$00 
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(quinhentos milhões de escudos cabo-verdianos) ou de 400.000$00 
(quatrocentos mil escudos cabo-verdianos) a 200.000.000$00 (duzentos 
milhões de escudos cabo-verdianos), consoante seja aplicada a pessoa 
coletiva ou a pessoa singular, o seguinte: 

i) A prática não autorizada, por quaisquer indivíduos ou entidades, 
da atividade de prestação de serviços de pagamento ou de emissão 
de moeda eletrónica;

ii) O exercício, pelas instituições de pagamento e pelas instituições 
de moeda eletrónica, de atividades não incluídas no seu objeto 
legal, ou a prestação de serviços de pagamento não incluídos na 
respetiva autorização;

iii) A utilização dos fundos provenientes dos utilizadores dos 
serviços de pagamento para fins distintos da execução desses 
serviços;

iv) A violação do dever de utilizar as contas de pagamento detidas 
junto das instituições de pagamento ou as instituições de moeda 
eletrónica exclusivamente para a realização de operações de 
pagamento;

v) A violação do dever de trocar sem demora os fundos recebidos 
por moeda eletrónica;

vi) A concessão de crédito fora das condições e dos limites 
estabelecidos;

vii) A realização de alterações estatutárias não precedidas de 
autorização do Banco de Cabo Verde;

viii) A emissão de moeda eletrónica por parte dos 
representantes das instituições de moeda eletrónica, quando 
proibida;

ix) A inobservância das normas prudenciais em matéria de capital 
mínimo e fundos próprios;

x) A inobservância dos requisitos de proteção dos fundos 
recebidos pelas instituições de pagamento e pelas instituições 
de moeda eletrónica; e
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xi) A prestação de informações contabilísticas ao Banco de Cabo 
Verde com inobservância das regras estabelecidas;

g) Prever que conjuntamente com as coimas, podem ser aplicadas 
pelo Banco de Cabo Verde, de acordo com a natureza e a gravidade 
das infrações ou a sua frequência, ao responsável por qualquer das 
contraordenações previstas, as sanções acessórias estabelecidas no 
artigo 238.º da Lei n.º 62/VIII/2014, de 23 de abril; 

h) Prever que a tentativa e a negligência são sempre puníveis, sendo, 
nesse caso, reduzidos a metade os limites mínimo e máximo das 
coimas previstas;  

i) Prever a aplicação subsidiária do disposto no Título IX da Lei n.º 
62/VIII/2014, de 23 de abril, e na omissão deste, o Regime Jurídico 
Geral das contraordenações.

3. No que ao regime jurídico dos serviços de pagamento e da moeda eletrónica 
diz respeito, a autorização conferida pelo artigo anterior tem o sentido e 
a extensão seguintes:

a) Aprovar um regime geral que regule os principais aspetos da relação 
jurídico-material estabelecida entre um prestador de serviços de 
pagamento e o respetivo utilizador; 

b) Regular a emissão e utilização de moeda eletrónica;

c) Elevar a proteção do consumidor de serviços de pagamento 
e um esforço de harmonização abrangente, que seja indutor da 
modernização e aumento da competitividade dos prestadores de 
serviços de pagamento cabo-verdianos; 

d) Criação de um nível elevado de proteção do utilizador de serviços 
de pagamento, sobretudo:

i) No estabelecimento de deveres de informação a cargo dos 
prestadores, a cumprir nas fases anteriores à vinculação contratual, 
mas também durante a fase de execução do contrato; 

ii) No estabelecimento de regras harmonizadas, sobretudo em 
matéria de prazos, quanto à execução de operações de pagamento;  
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iii) No estabelecimento de regras claras quanto às consequências da 
inexecução ou da execução defeituosa de operações de pagamento, 
onde tem evidente relevância a imputação da perturbação a um 
dos intervenientes, que se possa fazer no caso concreto.

e) Estabelecer normas reguladoras da emissão, utilização e reembolso 
da moeda eletrónica, visando a proteção dos consumidores e no 
estabelecimento de conceitos e normas harmonizadas, inspiradas 
nos modelos normativos mais modernos, que permitam o surgimento 
de soluções tecnológicas inovadoras no mercado de serviços de 
pagamento cabo-verdianos; 

f) Tipificar como ilícitos de mera ordenação social as infrações ao 
Regime jurídico dos serviços de pagamento e da moeda eletrónica;

g) Definir como contraordenações simples, puníveis nos termos e para 
os efeitos da alínea a) do artigo 231.º da Lei n.º 62/VIII/2014, de 23 
de abril, as seguintes infrações: 

i) A violação das regras sobre alteração e denúncia de contratos-
quadro; 

ii) A realização de pagamentos em moeda diversa daquela que 
foi acordada entre as partes; 

iii) A ausência de desbloqueamento ou de substituição de um 
instrumento de pagamento; 

iv) A recusa de execução de ordens de pagamento; 

v) A inobservância dos prazos de execução, datas-valor e datas 
de disponibilização; 

vi) A inobservância dos deveres relativos à disponibilização de 
meios extrajudiciais eficazes e adequados de reclamação e de 
reparação de litígios; 

vii) As violações dos preceitos imperativos do Regime jurídico 
dos serviços de pagamento e da moeda eletrónica e da legislação 
específica que rege a Atividade das Instituições de Pagamento e 
das Instituições de Moeda Eletrónica, não previstas nas alíneas 
anteriores e na alínea seguinte, bem como dos regulamentos 
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emitidos pelo Banco de Cabo Verde em cumprimento ou para 
execução dos referidos preceitos. 

h) Definir como contraordenações graves, nos termos e para os efeitos 
da alínea b) do artigo 231.º da Lei n.º 62/VIII/2014, de 23 de abril, as 
seguintes infrações: 

i) A violação das regras sobre requisitos de informação e 
comunicações que forem estabelecidos; 

ii) A violação das regras sobre cobrança de encargos estabelecidas; 

iii) A realização de operações de pagamento não autorizadas pelo 
ordenante, por inexistência ou por retirada do seu consentimento 
para a execução das mesmas; 

iv) O incumprimento das obrigações associadas aos instrumentos 
de pagamento que forem estabelecidas; 

v) O incumprimento das obrigações de reembolso e pagamento 
que forem estabelecidas; 

vi) A violação das normas limitadoras da responsabilidade do 
ordenante; 

vii) O incumprimento da obrigação de pagamento do montante 
integral ao beneficiário; 

viii) O incumprimento das obrigações de recuperação dos 
fundos e de rastreamento das operações de pagamento que forem 
definidas; 

ix) A emissão de moeda eletrónica em violação do dever de emissão 
pelo valor nominal aquando da receção dos fundos; 

x) A concessão de juros ou de qualquer outro benefício relacionado 
com o período de tempo durante o qual o portador detém moeda 
eletrónica. 

i) Definir como sanções acessórias, que podem ser aplicadas ao 
responsável, conjuntamente com as coimas previstas para as 
contraordenações simples ou graves, em função da gravidade da 
infração e da culpa do agente, as seguintes:
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i) Publicação da decisão condenatória; 

ii) Apreensão e perda do objeto da infração, incluindo o produto 
económico desta; 

iii) Interdição, no todo ou em parte, por um período até três anos, 
do exercício da atividade de prestação dos serviços de pagamento 
ou de emissão de moeda eletrónica. 

j) Estabelecer que a publicação a que se refere a subalínea i) da alínea 
anterior é efetuada: 

i) No caso de decisões do Banco de Cabo Verde que se tenham 
tornado já definitivas, na página de Internet do Banco de Cabo 
Verde e, a expensas do infrator, num jornal de larga difusão na 
localidade da sede ou do estabelecimento permanente do mesmo 
ou, se este for uma pessoa singular, na localidade da sua residência; 

ii) No caso de decisões do Banco de Cabo Verde que tenham sido 
objeto de impugnação judicial, na página de Internet do Banco 
de Cabo Verde, com menção expressa do carácter não definitivo 
da decisão condenatória por interposição de recurso da mesma; 

k) Prever um agravamento da coima, sem prejuízo da apreensão e perda 
do objeto da infração, incluindo o produto económico desta, em que 
quando o dobro do benefício económico exceder o limite máximo 
da coima aplicável, este é elevado àquele valor;

l) Prever que a tentativa e negligência são sempre puníveis, sendo, 
nesse caso, reduzidos a metade os limites mínimo e máximo das 
coimas previstas; e

m) Prever a aplicação subsidiária do disposto no Título IX da Lei n.º 
62/VIII/2014, de 23 de abril, e na omissão deste, o Regime Jurídico 
Geral das contraordenações.

Artigo 3.º
Duração

A presente autorização legislativa tem a duração de 180 (cento e oitenta) dias.
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Artigo 4.º
Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada 26 de julho de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos

Promulgada em 9 de agosto de 2018.

Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos Almeida Fonseca.

Assinada em 13 de agosto de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.
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LEI N.º 39 /IX/2018
de 16 de agosto

Concede autorização legislativa ao Governo para proceder à 
primeira alteração às Bases do Sistema Educativo, aprovadas 
pelo Decreto-legislativo nº 2/ 2010, de 7 de maio.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
c) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

É concedida ao Governo autorização legislativa para proceder à primeira 
alteração às Bases do Sistema Educativo, aprovadas pelo Decreto-legislativo 
n.º 2/2010, de 7 de maio.

Artigo 2.º
Sentido e extensão

A autorização legislativa que se concede ao abrigo do artigo anterior tem o 
sentido e a extensão seguintes:

a) Instituir a universalização do acesso à educação pré-escolar, que 
garanta a frequência de todas as crianças com idades compreendidas 
entre os 4 anos e a idade de ingresso no ensino básico;

b) Dotar a educação pré-escolar de conteúdos curriculares e materiais 
pedagógicos centrados na familiarização e preparação para o ingresso 
no 1º ano do ensino básico, nomeadamente a introdução da língua 
portuguesa, o desenvolvimento das habilidades motoras e de normas 
de convivência positivas;

c) Introduzir, no Ensino Básico, as medidas que se impõem para o reforço 
das áreas das línguas, incluindo a abordagem do ensino do português 
como língua segunda, a partir do 1º ano, com a introdução da língua 
inglesa, francesa e das tecnologias de informação e comunicação;

d) Reorganizar os subsistemas de ensino básico e secundário e a 
articulação com a via técnica;

e) Desenhar e implementar um ensino básico de adultos, que garanta 
a escolaridade básica até o 8º ano, em intercomunicabilidade com o 
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ensino básico obrigatório formal, com perfis de saída e adequados 
à entrada na formação profissional;

f) Rever os curricula de modo a capacitar os jovens e adultos com 
competências para a vida e uma integração plena no mercado de 
trabalho; 

g) Prever as condições de gratuitidade no ensino básico obrigatório e 
a sua implementação no ensino secundário; e

h) Rever os curricula do ensino secundário, com enfoque no reforço das 
áreas científico-tecnológicas e a introdução de línguas opcionais, 
mandarim, espanhol e alemão.

Artigo 3.º
Duração

A presente autorização legislativa tem a duração de 120 (cento e vinte) dias.

Artigo 4.º
Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 26 de julho de 2018

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.

Promulgada em 9 de agosto de 2018.
Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos Almeida Fonseca.
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Assinada em 13 de agosto de 2018

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.
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LEI N.º 40/IX/2018
de 3 de setembro

Concede autorização legislativa ao Governo para, no quadro 
da operação do cadastro predial nas ilhas do Sal, São Vicente, 
Boavista e Maio, reconfigurar a delimitação da orla marítima 
do domínio público marítimo.
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Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea 
c) do artigo 175.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

É concedida ao Governo autorização legislativa para, no quadro da operação do 
cadastro predial nas ilhas do Sal, São Vicente, Boa Vista e Maio, reconfigurar 
a delimitação da orla marítima do domínio público marítimo, estabelecendo os 
requisitos e os procedimentos em ordem a regularizar as situações invocadas 
de propriedade e posse privadas.

Artigo 2.º
Sentido e extensão

A autorização legislativa que se concede ao abrigo do artigo anterior tem o 
sentido e a extensão seguintes:

a) Reconfigurar a delimitação da orla marítima do domínio público 
marítimo;

b) Estabelecer os requisitos e procedimentos técnico-jurídicos em 
ordem a regularizar as situações invocadas de propriedade e posse 
privadas, tendo por objeto os terrenos localizados na orla marítima, 
enquanto categoria de bens integrados no domínio público marítimo.

Artigo 3.º
Duração

A presente autorização legislativa tem a duração de 90 (noventa) dias.
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Artigo 4.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia a seguinte ao da sua publicação.
Aprovada em 26 de julho de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.

Promulgada em 21 de agosto de 2018.
Publique-se.

O Presidente da República,
Jorge Carlos Almeida Fonseca.

Assinada em 22 de agosto de 2018.

O Presidente da Assembleia Nacional,
Jorge Pedro Maurício dos Santos.
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