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Resumo 

Em janeiro 2009, através do Decreto-Lei n.º 5/2008, de 5 de Fevereiro, com o objetivo de 

modernizar o sistema contabilístico de Cabo-Verdiano foi introduzido um Sistema 

normalizado de contabilidade e relato financeiro, em substituição do Plano Nacional de 

Contabilidade (PNC). Um novo normativo assente mais em princípios do que em regras 

explicitas, fazendo com que os gestores das empresas elaborem as suas demonstrações 

financeiras tendo em conta as necessidades de gestão e concludentemente independente 

das regras fiscais. Contudo, com base nas informações contabilísticas produzidas de 

acordo a SNCRF é que é feita a determinação da matéria coletável. 

Com este trabalho pretende-se analisar a importância das informações contabilísticas ou 

demonstrações financeiras, elaboradas no âmbito do SNCRF, tanto a nível de uma análise 

puramente financeira e bem como na determinação da matéria coletável de um 

contribuinte do método de verificação pela administração fiscal. 

A metodologia para a concretização deste trabalho tendo em conta os objetivos traçados 

foram exploratória e a descritiva, da qual foi possível descrever aspetos teóricos 

relacionados com a contabilidade como instrumento de análise e apoio aos dirigentes das 

empresas e bem como a análise da fiscalidade no seu aspeto do sistema fiscal cabo-

verdiano. 

O estudo caso prático baseou-se nas demonstrações financeiras da empresa Moave, 

Moagem de Cabo Verde, Sa., dos períodos 2009, 2010 e 2011 com o fim de aplicar na 

prática os procedimentos inerentes à análise dos resultados das operações contabilísticos 

e na determinação da matéria coletável, ou seja, o tratamento de impostos dos apurados 

pelo contribuinte e pela Direção geral dos Impostos e Contribuições revelando o papel da 

informação contabilística. 

Os resultados do estudo são bastante satisfatória para o contribuinte no que diz respeito 

as análise dos dados e do apuramento do imposto.  

Palavras-chaves: SNCRF, Analise financeira e Sistema fiscal Cabo-Verdianos. 
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Abstract  

In January 2009, by the Law Decree nº 5/2008, of February 5, in order to modernize the 

Cape Verdean accounting system, was introduced a standardized system of accounting 

and financial reporting replacing the National Plan Accounting (PNC). A new standard 

based more on principles than on explicit rules, causing the company managers to prepare 

their financial statements taking into account the management needs and conclusively 

independent from tax rules. However, the determination of the tax base is made based on 

accounting information produced according to SNCRF. 

This study is intended to analyze the importance of accounting information and financial 

statements prepared under the SNCRF, both in terms of a purely financial analysis and in 

the determination of the tax base of a taxpayer's method of verification by the tax 

authorities. 

The methodology for the implementation of this study taking into account the objectives, 

were exploratory and descriptive, it was possible to describe theoretical aspects related to 

accounting as a tool for analysis and support to companies managers as well as taxation 

analysis in the Cape Verdean tax system. 

The practical case study was based on the financial statements from the company Moave, 

Cape Verde Grinding, Sa., from 2009, 2010 and 2011 in order to achieve in practice the 

procedures inherent to the results analysis of accounting operations and in the 

determination of the tax base, i.e., the processing of taxes calculated by the taxpayer and 

the Direcção Geral de Impostos e Contribuições revealing the role of accounting 

information. 

The study results are highly satisfactory to the taxpayer regarding the data analysis and 

the tax calculation.  

Key-words: SNCRF, Financial Analysis and Cape Verdean Fiscal System. 
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Introdução 

O presente trabalho trata-se de uma monografia, para conclusão do curso de Licenciatura 

em Contabilidade Administração e Auditoria. 

Com a internacionalização económica dos mercados, as empresas se viram forçadas a 

desenvolver suas atividades em um ambiente mais competitivo e complexo, visto passara 

a ter presença internacional. Mudanças no fluxo global de capitais aumentaram a procura 

da comparabilidade, nos relatórios e demonstrações contabilísticas de diferentes países. 

Os usuários das demonstrações financeiras têm características e demandas tão 

diferenciadas como nunca antes vistos, sendo indispensável relevância, transparência e 

credibilidade da informação. Sendo assim, a contabilidade deve se estruturar para atender 

usuários situados em diversos países e atender normas contabilísticas diferentes. 

O Sistema de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro (SNCRF), aprovado 

pelo decreto-lei nº 5/2009 de 4 de Fevereiro, que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2009 

e a desatualização do sistema fiscal cabo-verdiano, é um tema atual que pretende mostrar 

a importância desse sistema que é baseado nas normas internacionais, em relação ao nosso 

sistema fiscal. Atualmente os gestores das empresas no processo de tomada de decisão 

nomeadamente em investimentos, na redução de custos, em determinar as práticas a 

utilizar em relação a questões fiscais, precisam de informações formais e científicas que 

somente com as práticas contabilísticas seria possível a sua obtenção. Desta forma a 

contabilidade para além da sua obrigatoriedade legal é, como mostra a o Decreto-Lei n.º 

5/2008 de 23 de Fevereiro e 10/2006 de 30 de Janeiro, necessária a empresa de qualquer 

porte como principal instrumento de defesa, controlo e preservação de património. 

Para a sua elaboração recorre-se a vários manuais, jornais, revistas, livros, internet etc., e 

também a recolha de opinião de pessoas ligadas a este assunto. Este tema é de extrema 

relevância, porque, ajuda-nos a entender o desenvolvimento de qualquer país. 

Com a implementação SNCRF, baseada nas normas internacionais (NIC) emitidas pela 

IASB, este novo sistema permite acompanhar as diretivas internacionais quanto à 

qualidade da informação financeira, as necessidades decorrentes da modernização do 

tecido económico do país e do mercado de capitais, bem como a evolução do sistema 
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fiscal. Melhorar a qualidade das demonstrações financeiras e do relato financeiro, as quais 

são os anseios das empresas. 

Justificação 

No domínio empresarial, a informação constitui um “ativo intangível” tendente à criação 

de conhecimento, fator cada vez mais determinante no desenvolvimento e sucesso das 

empresas. Da necessidade de obter informações que permita ser bem-sucedidos, as 

empresas e demais utentes dos relatos financeiros, também é necessário que outros 

intervenientes produzam informações credíveis de confiança, respeitando certos 

princípios e normas, com o objetivo de demonstra a real situação. 

Portanto o estudo justifica-se pela necessidade aferir da importância e fiabilidade, que as 

demonstrações financeiras de uma determinada empresa, possa ter para um conjunto de 

interessados. Portanto, com a elaboração deste trabalho pretende-se torná-lo num 

elemento útil de pesquisa, mostrando a importância da mesma.  

De uma forma geral, para além da importância deste tema, um dos maiores motivos da 

escolha da mesma está relacionado com o não acompanhamento por parte das nossas leis 

fiscais dessas mudanças ocorridas e, também porque, no nosso país tem-se feito muito, 

poucos trabalhos relacionado com esta matéria. 

Pergunta de partida e a delimitação do tema 

De acordo com o tema deste trabalho “A contabilidade como instrumento de análise 

financeira e determinação da matéria coletável”, formulou-se a seguinte pergunta de 

partida: 

Quais os benefícios, que um Sistema Contabilístico Normalizado pode trazer, para a 

Gestão na tomada de decisões e para o planeamento fiscal? 

Ao longo das pesquisas vai-se tentando dar resposta a esta questão. 
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Objetivos 

I. Objetivo geral 

Constitui objetivo desse trabalho analisar a importância das informações contabilísticas 

ou demonstrações financeiras, tendo em conta o SNCRF, como um auxiliar da gestão e 

na determinação da matéria coletável pela administração fiscal.  

II. Objetivos específicos 

• Descrever o historial da contabilidade até o novo SNCRF; 

• Descreve as principais demonstrações financeiras a apresentar; 

• Mostrar a relação entre as demonstrações e a análise financeira; 

• Descrever os principais rácios económico-financeiros;   

• Conhecer os impostos que fazem parte do sistema fiscal Cabo-verdiano; 

• Conhecer como são tributados as empresas e as pessoas singulares; 

• Identificar os procedimentos inerentes à determinação da matéria coletável; 

• Mostrar o apuramento dos resultados contabilísticos e fiscais; 

• Analisar os principais factos económicos e financeiros da empresa em estudo caso; 

• Analise das demonstrações contabilísticas e as correções fiscais. 

Hipótese  

Com a atualização dos aparelhos da contabilidade, vem-se passando por diversas 

transformações principalmente com relação às demonstrações financeiras, pois se 

localizam no foco central do estudo.  

Portanto, para os utentes da contabilidade, torna-se pertinente um estudo cuidadoso das 

leis e das suas alterações, para que as demonstrações financeiras elaboradas sejam 

uniformes entre si. De forma a proporcionar uma análise consistente do que realmente 

ocorreu na empresa, viabilizando uma tomada de decisão estratégica, e também uma 

demonstração da capacidade económico-financeira da entidade.  

Assim sendo, torna-se evidente a importância das demonstrações financeiras para as 

empresas de um modo geral. Essas demonstrações financeiras possibilitam as empresas 

maximizar seus lucros e reduzir seus tributos com bases em previsões futuras e comparar 
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a situação económico-financeira de seus exercícios para uma projeção estatística de 

crescimento futuro. 

A importância atribuída à informação contabilística está relacionada com as variáveis 

específicas da empresa, variáveis contabilístico e financeiras. A elaboração das 

demonstrações financeiras fornece informações, à administração fiscal, aos gestores das 

instituições bancárias, aos próprios empresários/gestores na tomada de decisão e demais 

partes interessadas nas mesmas. A análise das demonstrações financeiras está relacionada 

com a importância atribuída à informação contabilística na tomada de decisão, estando 

relacionado com as características atribuídas à informação contabilística. 

As informações contabilísticas produzidas pela empresa são de extrema importância na 

determinação da sua matéria coletável, pelo que se não fosse pelo auxílio dessas 

informações não haveria a possibilidade de determinar a matéria coletável dessa empresa 

pelo método de verificação. 

 

Metodologia 

A metodologia é a arte de dirigir o espírito na investigação da verdade. São dois, os 

momentos da metodologia. O primeiro tem a ver com a descoberta da verdade, que agrupa 

todos os atos intelectuais indispensáveis à formalização e resolução do problema 

estudado. Enquanto o segundo diz respeito à transmissão da verdade descoberta, com 

todos os problemas que o sistema da composição levanta. 

Para a realização de qualquer trabalho científico vai-se obrigatoriamente basear em 

documentos de várias naturezas para que seja realmente um trabalho útil. Para o presente 

trabalho será realizado pesquisa bibliográfica, essencialmente constituída por manuais, 

documentos e relatórios. Vai-se, consultar livros e manuais ligados ao assunto, também 

algumas revistas e trabalhos já publicados, bem como jornais, a legislação fiscal Cabo-

verdiana. Por fim ouvir opiniões de pessoas ligadas a este assunto.  

Relativamente ao estudo caso, a análise baseia-se essencialmente no estudo das mapas e 

demonstrações financeiras produzidas no seio da empresa, bem como as notificações e 

correções fiscais, feitas na repartição das finanças, no momento do apuramento da matéria 

coletável.  
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CAPITULO I 

Breve introdução ao historial da contabilidade 

Tal como nas outras áreas do conhecimento, o desenvolvimento da contabilidade foi 

paralelo ao progresso económico e social. Por tal razão, não admira que, muitos anos 

antes de Cristo, tenham sido as regiões mais evoluídas como a Suméria (rei Hamurabi), a 

China (imperador Zhon), o Egipto, a Fenícia, a Grécia e o Império Romano, a 

interessarem-se pelo cálculo, registo e recolha dos impostos, preocupação depois 

acrescida com o aparecimento das grandes religiões monoteístas, dos reinos e dos Estados 

que necessitavam ainda de assegurar a retidão dos seus patrimónios.  

Segundo relatos, já no ano de 1700 a.C., na Universidade de Alexandria, o ensino da 

contabilidade era considerado tão importante como o da filosofia e astronomia e com o 

crescendo das trocas comerciais, o homem sentiu a necessidade de registar as suas 

operações, objetivando o conhecimento do seu património, os débitos e créditos nele 

englobado e apurar os seus custos.  

O maior rigor dos registos contabilísticos, surge com as «partida dobrada», divulgada por 

Luca Paccioli, revolucionando a técnica contabilística imprimindo aspetos muito 

importantes face ao peso de terceiros interessados na vida da empresa, e à incapacidade 

da mente humana para memorizar todas as operações em curso, fazendo com que a 

contabilidade seja conhecida como «memória da empresa». Sendo relevante que todo o 

lançamento feito com o consentimento do devedor era considerado prova da sua 

obrigação.  

Os descobrimentos e a revolução industrial do século passado, com os seus numerosos 

inventos, e homens ligados às ciências sociais, como Kant, Weber, Karl Marx, ou à 

organização empresarial, como Fayol e Taylor, deram um novo alento e dinamismo à 

contabilidade, levando ao aparecimento da auditoria e consolidação de contas como 

resposta ao crescimento e internacionalização das empresas e grupos económicos e aos 

interesses dos investidores, operando ou não nas bolsas de valores.  

Depois de um longo período de estagnação a partir dos anos 50, o crescimento económico 

e as novas tecnologias que o suportaram deram à contabilidade uma dimensão e 

importância nunca antes conhecidas. Tendo aprofundado em certas matérias, em sintonia 
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com a consciencialização dos gestores, empresários e governos da indispensabilidade 

para a gestão e não apenas por razões de natureza fiscal. 

Com a relevância e importância atribuída a contabilidade e o aparecimento de 

organizações ligadas ao estudo da mesma, imprimiram um grande dinamismo e 

desenvolvimento, levando os governos a assumir e impor contabilidade organizada a fim 

de as poderem controlar e melhor garantir os interesses dos investidores, clientes, 

fornecedores e outras entidades, para além do cidadão comum. 

Os factos subjacentes ao património envolvendo a sua constituição, manutenção e gestão 

no tempo, bem como a sua eventual alienação ou extinção, geram um complexo de 

relações entre as partes envolvidas, onde a intervenção do Estado não é desprezível, por 

mais liberal que seja.  

Para relevar os factos patrimoniais e sua influência sobre o património global, sucessivas 

gerações de contabilistas foram aperfeiçoando as formas de registar e tratar a informação 

contabilístico-financeira, fixando as políticas contabilísticas a seguir pelas empresas, 

observando a especificidades próprias de cada país ou região em sintonia com o que se 

passa no domínio económico e outros.  

Com a internacionalização dos mercados de bens, de serviços e de capitais, os países vêm 

acompanhando os desenvolvimentos e progressos que se verificam ao mais alto nível, e 

com o intuito do bom funcionamento dos mercados, sempre dependentes da qualidade e 

características como a comparabilidade e equivalência da informação financeira, assim 

como os profissionais de contabilidade, que se vêm esforçando para acompanhar as 

melhorias. 

Tipos de Contabilidade 

Com o passar dos tempos, a contabilidade tem vindo a especializar-se em áreas próprias, 

mas existem duas das quais destacam mais, que é a contabilidade geral ou financeira e a 

contabilidade analítica ou de custos, mas também, tem vindo a surgir uma tendência de 

se falar num outro tipo que é a contabilidade de gestão. 
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Contabilidade Geral (ou Externa, ou Financeira) 

Regista as operações externas da empresa, e aquelas que respeitam à empresa no seu todo: 

apura o resultado global da empresa e elabora as demonstrações financeiras, com vista à 

apresentação da situação patrimonial perante os diversos utentes externos dessa mesma 

informação (Clientes, Fornecedores, Estado, Investidores); 

Contabilidade Analítica (ou Interna, ou de Custos)  

Regista as operações realizadas dentro da empresa (nos seus departamentos e secções) de 

modo a permitir a elaboração dos orçamentos, do apuramento dos resultados e do 

apuramento do custo unitário do produto. 

Contabilidade de Gestão 

Como forma de se agrupar aos dois outros existentes, que tem como fim controlar as 

atividades correntes de uma organização, planear as suas estratégicas futuras, táticas e 

operações, otimizar o uso dos seus recursos, melhorar a comunicação interna e externa, 

etc. 

Ela pode ser compreendida como um conjunto de técnicas, relativas ao registo de todos 

os factos que alteram ou possam vir a alterar, o valor ou a composição do património, de 

uma qualquer pessoa individual ou coletiva. 

Não podemos falar dos tipos de contabilidade existentes sem mencionar os princípios que 

regem as normas contabilísticas. 

Funções da Contabilidade 

A Contabilidade tendo em conta os seus princípios, normas e procedimentos, trata-se de 

uma ciência com o objetivo de conhecer a situação patrimonial das entidades e as suas 

mutações no tempo.  

Qualquer elemento de uma organização, seja ela, empresa individual, uma grande 

sociedade ou organismo público, tem de tomar decisões sobre a forma de afetar os seus 

recursos. A contabilidade é o processo que ajuda nessa tomada de decisão, registando, 
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classificando, sintetizando e relatando as transações de uma instituição e interpretando os 

seus efeitos no património dessa mesma entidade. 

A maior parte dos estudiosos não fazem uma referência destacada das funções da 

contabilidade, preferindo confiar essencialmente no seu objeto e nos objetivos, fazendo 

uma menção direta às funções. 

Pode-se dizer que a contabilidade tem como uma das suas principais funções suprir de 

informações úteis dos gestores, que é a sua responsabilidade gerar informações, que 

suporta o processo de tomada de decisões em todos os seus estágios: no reconhecimento 

do problema, na identificação das alternativas e na melhor escolha da solução. 

Portanto a Contabilidade: 

a) Permite evidenciar a situação financeira de uma empresa; 

b) Possibilita a determinação dos resultados da sua atividade; 

c) Proporciona elementos indispensáveis à gestão empresarial, no domínio do 

planeamento, orçamento, controlo e na tomada de decisões e,  

d) Cria condições para cumprimento das obrigações de carácter legal e fiscal. 

Ainda a contabilidade tem como função económica, a apuramento do lucro ou prejuízo. 

Para atingir os seus objetivos a contabilidade utiliza técnicas próprias, como sejam: 

escrituração, demonstrações financeiras, análise de balanços e auditoria.  

Conclui-se que, as funções da contabilidade são compostas pela classificação e registo 

dos factos da contabilidade, o controlo evidenciado pelo exame da situação patrimonial, 

a demonstração e análise da situação patrimonial com interpretação do resultado 

económico apurado, de maneira a garantir que se atinge os objetivos previstos pela 

mesma. 

Os princípios contabilísticos  

As empresas como organização de meios materiais e humanos, visando produção de bens 

e serviços são responsáveis pela produção de informações, do desenvolvimento das 

atividade operacionais, financeiras e de investimentos, que devem ser dados a conhecer 

aos interessados, seja internos ou externos á empresa, por meio das demonstrações 
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financeiras. No entanto, o objetivo é evidenciar a situação concreta da empresa há 

necessidade de se verificar a credibilidade e utilidade das informações contabilísticas, 

produzidas pela empresa, ou seja há que respeitar o princípio de custo benefício e se for 

possível a tradução em dados numéricos, ou seja terá de respeitar o princípio de 

oportunidade, economicidade e quantificação.  

As demonstrações financeiras produzidas devem possuir algumas características 

qualitativas imprescindíveis como a compreensibilidade, a relevância, a fiabilidade e a 

comparabilidade. Qualidades essas que devem ser claras, objetivas, desprovidas de erros 

e omissões, pertinentes para a tomada de decisões e devendo-se respeitar princípio de 

continuidade, ou seja, nas informações produzidas as entidades devem assumir que não 

há intenção nem a necessidade de entrar em liquidação ou de reduzir drasticamente o 

nível das operações.  

Pois para além da indispensabilidade de possuírem as características, devem ser tidas em 

conta alguns princípios contabilísticos, na elaboração e preparação das demonstrações 

financeiras, com o objetivo de se obter uma imagem verdadeira e apropriada da situação 

financeira, tais como: 

O princípio da substância sobre a forma assegura que as operações devem ser 

contabilizadas de acordo com a sua substância e realidade financeira e não apenas de 

acordo com a sua forma legal.  

De acordo com o princípio de Neutralidade, as informações não devem influenciar os 

utilizadores nas suas tomadas de decisões e juízos de valores, quando o objetivo é atingir 

um resultado pré-definido.  

O principio de prudência determina a inclusão na contabilidade de um grau de precaução 

quando das estimativas necessário em certas situações, sem dar margem à consideração 

de rendimentos por defeito e/ou gastos em excesso, fazendo respeitar duas regras na 

produção das informações contabilísticas. A primeira é a de que não se deve antecipar os 

ganhos, mas deve-se registar todas as perdas eventuais, e a segundo a de que perante dois 

métodos de avaliação de ativo deve ser escolhido a que conduz a um menor valor.  

Plenitude, partindo do pressuposto de que a omissão pode tornar uma informação 

contabilística falsa, não fiável e desprovida de relevância, as leis contabilísticas referem 
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a necessidade das informações financeiras serem íntegras tendo em conta os limites da 

materialidade e custo.  

O princípio de comparabilidade, quando se respeita esse princípio os utentes das 

informações serão capazes de comparar as demonstrações financeiras das entidades 

durante um determinado período com a finalidade de evidenciar a evolução das situações 

financeiras.  

As informações contabilísticas constituem são elementos fundamentais para a gestão da 

empresa no que diz respeito ao planeamento, orçamentação, controlo e tomada de 

decisões, o que se pode concluir que as práticas contabilísticas constituem um meio 

eficiente de gestão nas empresas, porém, somente irão auxiliar na gestão das empresas 

caso respeitarem os princípios pré-estabelecidos legalmente.  

A Normalização Contabilística Internacional e o Sistema Normalização 

Contabilística e Relato Financeiro - SNCRF 

Com a globalização económica dos mercados e aumento da atividade económica 

internacional, as empresas se viram forçadas a desenvolver suas atividades em um 

ambiente mais competitivo e complexo. Com essas alterações no fluxo global de capitais 

aumentaram a procura de comparação dos relatórios contabilísticos entre diferentes 

países. Os utentes das demonstrações financeiras têm características e procuras bem 

diferenciadas jamais vistos, sendo indispensável a relevância, transparência e 

credibilidade na informação contabilística. Assim sendo, a contabilidade estrutura-se para 

atender usuários ou utilizadores situados em diversos países e atendendo a normas 

contabilísticas diferentes. Muitas vezes, algumas informações não são divulgadas, o que 

pode distorcer a informação contabilística, comprometendo a credibilidade e utilidade da 

mesma.  

A informação financeira era preparada para os interessados baseando-se num conjunto de 

princípios e procedimentos que variavam de país para país. Em consequência, a ausência 

de comparabilidade entre os vários relatos financeiros conduzia a situações indesejáveis, 

e isto porque: 

 Quando a informação financeira de uma empresa não é entendida os custos do capital 

aumentam; 

18 
 



 Torna-se mais difícil para a empresa tornar mais credível, aos olhos dos investidores e 

credores, a sua informação financeira se for muito diferente de país para país; 

 Uma empresa cotada nos mercados de capitais internacionais suporta custos por ter de 

reformular as suas contas. 

Tendo em conta todas as dificuldades intrínsecas ao processo de análise económico-

financeira, as empresas poderão ter de suportar elevados custos de capital, em resultado 

das dificuldades criadas em torno da compreensão da sua real situação económica e 

financeira. Mais ainda, a credibilidade da informação financeira é posta em causa se uma 

empresa relatar diferentes resultados em diferentes países, para o mesmo conjunto de 

transações. 

O caminho seguido foi diferente em cada país, optando-se em algumas situações pela via 

da harmonização e noutras pela uniformização ou normalização contabilística, dos 

critérios e dos procedimentos contabilísticos, com o objetivo final de que aos 

acontecimentos e as transações semelhantes seja dado, mesmo tratamento contabilístico 

e relato financeiro, por parte das diferentes empresas situadas em diversos países, tendo 

como objetivos essenciais da informação financeira a proteção dos interesses dos 

investidores e a comparabilidade da informação disponível. 

 

A SNCRF em Cabo Verde 

Cabo Verde, um país aberto ao investimento externo, que goza de uma consolidada 

estabilidade sócio – política, económica e cambial, e consequentemente, uma imagem 

credível junto das instâncias internacionais. 

A sua situação geográfica privilegiada, que coloca o arquipélago nas rotas de acesso aos 

principais mercados internacionais, o acesso preferencial a esses mercados, que deriva 

dos múltiplos acordos de comércio de que é parte, celebrados, nomeadamente, com a 

União Europeia, aliados à estabilidade dos indicadores económicos são componentes que, 

no seu todo, funcionam como forte atrativo ao investimento externo. 

Com as reformas estruturais, tendentes à liberalização do mercado, ao desenvolvimento 

do sector privado e à promoção do investimento externo, são elementos determinantes do 
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desenvolvimento socioeconómico do país, que criam um ambiente favorável ao 

investimento direto externo, justificando a criação de todo um conjunto de dispositivos 

legais para facilitar aos investidores, nacionais e estrangeiros, a instalação de empresas 

no país, num ambiente saudável e competitivo. 

Nessas reformas, surge a normalização contabilística marcada por dois grandes períodos: 

O período, Plano Nacional de Contabilidade (PNC), de 1984 a 2008, (Decreto nº 4/84 de 

30 de Janeiro), tendo como objetivo adaptar aos condicionalismos nacionais, normas de 

contabilidade internacionalmente aceites nessa altura, o que facilitou o desempenho dos 

agentes económicos no exercício das suas atividades e um melhor controlo e gestão do 

seu património. Também permitindo que a administração fiscal melhorasse a fiscalização 

e controlo dos rendimentos dos contribuintes, através de um resultado mais aproximo do 

real. Nesse mesmo ano foi aprovada a Portaria n.º 3/84 que regula o regime das taxas de 

Reintegrações e Amortizações, que até hoje está em vigor. Já em 1988 foi publicada a 

Portaria n.º 62/88, das Provisões aceites como Custos para efeitos fiscais, também ainda 

em vigor. Em 1992, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 37/92, de 16 de Abril, que introduziu 

o Regime dos Técnicos de Contas.  

E o período, Sistema de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro – SNCRF, 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 5/2008, de 5 de Fevereiro, veio modernizar e introduzir um 

novo Sistema Contabilístico e Relato Financeiro para Cabo Verde revogando assim o 

Plano Nacional de Contabilidade (PNC). Hoje se verifica que o PNC apresenta uma 

conceção de estrutura que não acompanhou os vários trabalhos com vista a alcançar uma 

harmonização contabilística mundial, objetivo máximo da International Federation of 

Accountants (IFAC), revelando-se de extrema necessidade a adoção de um novo sistema 

de normalização contabilística e de relato financeiro, moderno, padronizado e de acordo 

com as normas internacionais.  

As alterações introduzidas tende a tornar a informação contabilística do país mais 

internacional, melhorar a qualidade das demonstrações financeiras e do relato financeiro 

das empresas, acompanhar a evolução do sistema fiscal, modernização do tecido 

económico e do mercado de capital, dar credibilidade ao funcionamento da economia real 

em Cabo Verde.  
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Este diploma veio, assim, adaptar às características nacionais e às especificidades do 

tecido empresarial nacional as referidas normas, modernizando terminologias utilizadas, 

tornando-as internacionalmente comparáveis. São reduzidos os custos de contexto e 

aumentada a competitividade das empresas cabo-verdianas na capacidade de reportar as 

suas demonstrações financeiras, em ambiente de concorrência, por fontes de 

financiamento internacionais.  

O SNCRF cria três níveis de estrutura normativa contabilística e integrados:  

1) Aplicação das normas internacionais de contabilidade;  

2) Aplicação das normas de contabilidade e relato financeiro - normas nacionais que 

visam adaptar a aplicação das normas internacionais de contabilidade no tecido 

empresarial Cabo-verdiano;  

3) Regime simplificado da aplicação das normas de contabilidade e relato financeiro para 

pequenas entidades.  

Desta forma passa, assim, a ser criada uma estrutura que assegura a coerência horizontal 

entre os três conjuntos normativos, viabilizando uma fácil comunicabilidade vertical da 

estrutura contabilística das entidades, sempre que as alterações de dimensão impliquem 

uma evolução para relatos financeiros mais exigentes.  

Para que a informação contabilística expressas nos principais mapas das demonstrações 

financeiras seja correta e completa de forma a ser analisada e interpretada devidamente 

tanto pela própria empresa, como outras entidades que nela depositem interesse, há um 

conjunto de regras e princípios básicas a que devem obedecer na contabilidade, com o 

objetivo de zelar pela obtenção de uma correta e exata imagem da situação da empresa, 

no que diz respeito ao seu património num determinado momento e aos seus fluxos 

económicos e monetários num determinado período de tempo. Para prevenir variações e 

práticas não divulgadas, as instituições de contabilidade emitem linhas orientadoras sobre 

o registo das transações económicas e sobre a preparação de demonstrações financeiras. 

Os princípios contabilísticos existem tendo em conta o advento da Normativo 

Contabilístico, pressupõe, entre outros, contas iguais organizadas em Plano, iguais para 

a maioria dos sectores de atividade, não só no que respeita ao título, mas também no 

conteúdo e regras de movimentação. Princípios contabilísticos aplicáveis a todos os 
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sujeitos, possuidores de contabilidade organizada, iguais critérios de Avaliação 

e idênticos modelos de mapas das Demonstrações Financeiras.  

 Assim sendo, é importante compreender e saber interpretar de forma correta os principais 

princípios contabilísticos geralmente aceites.   

 

Objetivo e as bases da preparação das Demonstrações Financeiras como 

instrumentos de Gestão 

Segundo as Normas de Relato Financeiro – NRF1 do SNCRF, as demonstrações 

financeiras têm por objetivo proporcionar informação acerca da posição financeira, do 

desempenho financeiro e dos fluxos de caixa de uma entidade que sejam úteis a uma vasta 

gama de utentes na tomada de decisões.  

As demonstrações financeiras também mostram os resultados da condução por parte do 

órgão de gestão dos recursos a ele confiados.  

Para satisfazer este objetivo, as demonstrações financeiras proporcionam informação de 

uma entidade acerca do seguinte:  

(a) ativos; 

(b) passivos;  

(c) capital próprio;  

(d) rendimentos (réditos e ganhos);  

(e) gastos (gastos e perdas);  

(f) outras alterações no capital próprio; e 

(g) fluxos de caixa.  

Esta informação, juntamente com outra incluída nas notas do Anexo, ajuda os utentes das 

demonstrações financeiras a prever os futuros fluxos de caixa da entidade e, em particular 

a sua tempestividade e certeza.  

De acordo com a NRF 1 - "Apresentação e Demonstração Financeiras" "um conjunto 

completo de demonstrações financeiras inclui:  
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a) um balanço;  

(b) uma demonstração dos resultados;  

(c) uma demonstração das alterações no capital próprio; 

(d) uma demonstração dos fluxos de caixa e  

(e) um anexo. "  

As demonstrações financeiras devem apresentar apropriadamente a posição financeira, o 

desempenho financeiro e os fluxos de caixa de uma entidade, em que exige a 

representação fidedigna dos efeitos das transações, outros acontecimentos e condições de 

acordo com as definições e critérios de reconhecimento para ativos, passivos, 

rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura conceptual. Presume-se que a aplicação 

das NRF, com divulgação adicional quando necessária, resulta em demonstrações 

financeiras que alcançam uma apresentação apropriada.  

Uma apresentação apropriada também exige que uma entidade:  

(a) Selecione e adote, políticas de acordo com NRF aplicável; 

(b) Apresente informação, incluindo políticas contabilísticas, de uma forma que 

proporcione informação relevante, fiável, comparável e compreensível; 

(c) Proporcione divulgações adicionais quando o cumprimento dos requisitos específicos 

contidos nas NRF possa ser insuficiente para permitir a sua compreensão pelos utentes.  

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n°.4/84 (PNC/84), era usual as entidades 

elaborarem apenas o Balanço, a Demonstração de Resultados por natureza e o Anexo ao 

balaço e as demonstrações dos resultados. Mas com a entrada do Decreto-Lei 5/2008 

aprova que o SNCRF, exige determinadas divulgações na face do balanço, na 

demonstração dos resultados e na demonstração das alterações no capital próprio e no 

anexo. As NRF aplicam-se apenas às demonstrações financeiras enunciadas e 

estruturadas nesta norma, pelo que se deve reservar a expressão "demonstrações 

financeiras" apenas a estes documentos, e não a outra qualquer informação seja ela 

apresentada conjuntamente com as demonstrações financeiras ou num outro documento. 

Cada componente das demonstrações financeiras deve ser identificado claramente.  

 

 

23 
 



Balanço 

O balanço é a demonstração que apresenta a posição financeira de uma empresa no final 

do seu exercício económico e que divulga, devidamente agrupados e classificados os 

ativos correntes e não correntes, passivos correntes e não correntes e o capital próprio, as 

quantias que se espera sejam recuperadas ou liquidadas num prazo superior a doze meses 

para cada linha de item de ativo e de passivo que combine quantias que se espera sejam 

recuperadas ou liquidadas.  

Linhas de itens adicionais, títulos e subtotais podem ser apresentados na face do balanço 

quando tal apresentação for relevante para uma melhor compreensão da posição 

financeira da entidade.  

Demonstrações dos Resultados 

De acordo com a NRF 1 Todos os itens de rendimentos e de gastos reconhecidos num 

período devem ser incluídos nos resultados a menos que uma norma o exija de outro 

modo. Por outro lado, existem rendimentos e gastos, devido a sua natureza e quantias 

devem ser divulgadas em separados. 

As circunstâncias que dão origem à divulgação separada de itens de rendimentos e de 

gastos incluem:  

(a) Reestruturação das atividades de uma entidade e reversões de quaisquer provisões 

para os custos de reestruturação;  

(b) alienações de itens de ativos fixos tangíveis;  

(c) alienações de investimentos;  

(d) unidades operacionais descontinuadas;  

(e) resolução de litígios e,  

(f) outras reversões de provisões.  

Demonstrações das Alterações no Capital Próprio 

De acordo com a NRF 1, as alterações no capital próprio de uma entidade entre duas datas 

de balanço refletem o aumento ou a redução nos seus ativos líquidos durante o período. 

Com a exceção das alterações resultantes de transações com detentores de capital próprio 

agindo na sua capacidade de detentores de capital próprio (tais como contribuições de 
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capital, reaquisições de instrumentos de capital próprio da entidade e dividendos) e dos 

gastos de transação diretamente relacionados com tais transações. A alteração global no 

capital próprio durante um período representa a quantia total de rendimentos e gastos, 

incluindo ganhos e perdas, geradas pelas atividades da entidade durante esse período.  

A divulgação na demonstração das alterações no capital próprio do ajustamento total para 

cada componente do capital próprio resultante é feita separadamente das alterações nas 

políticas contabilísticas e de correções de erros. Estes ajustamentos são divulgados para 

cada período anterior e no início do período.  

Anexo  

O anexo deve: 

(a) Apresentar informação acerca das bases de preparação das demonstrações financeiras 

e das políticas contabilísticas usadas;  

(b) Divulgar a informação exigida pelas NRF que não seja apresentada na face do balanço, 

na demonstração dos resultados, na demonstração das alterações no capital próprio ou na 

demonstração dos fluxos de caixa, e  

(c) Proporcionar informação adicional que não seja apresentada na face do balanço, na 

demonstração dos resultados, na demonstração das alterações no capital próprio ou na 

demonstração dos fluxos de caixa, mas que seja relevante para uma melhor compreensão 

de qualquer uma delas.  

As notas do anexo devem ser apresentadas com identificação da entidade, referencial 

contabilístico, resumo das principais políticas contabilísticas adotadas, informação de 

suporte de itens apresentados na fase do balanço, na demonstração dos resultados, na 

demonstração das alterações no capital próprio e na demonstração dos fluxos de caixa. 

Uma entidade deve divulgar um resumo das principais políticas contabilísticas, 

designadamente, bases de mensuração usadas, outras políticas contabilísticas usadas que 

sejam relevantes para uma compreensão das demonstrações financeiras.  

Deve divulgar, no anexo, informação acerca dos principais pressupostos relativos ao 

futuro, e outras principais fontes da incerteza das estimativas à data do balanço, que 

tenham um risco significativo de provocar um ajustamento material nas quantias 

escrituradas de ativos e passivos durante o período contabilístico seguinte. Ainda de 

acordo com a NRF 1, as entidades inseridas no regime especial para pequenas entidades 
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(REPE) não se aplicam, uma demonstração das alterações no capital próprio e uma 

demonstração dos fluxos de caixa, as alíneas c) e d) do nº 5 devendo no entanto no Anexo 

proporcionar informação que seja relevante para uma melhor compreensão nas alterações 

no capital próprio e nos fluxos de caixa, podem optar pelos modelos reduzidos do Balanço 

e da demonstração de resultados por naturezas (alíneas a) e b) do nº 5).  

Como fazendo parte integrante desta norma, apresentam-se os modelos de demonstrações 

financeiras, a que a norma se refere, sendo que: Modelo de balanço - PE; e Modelo de 

demonstração de resultados por natureza – PE, que destinam-se exclusivamente às 

entidades inseridas no REPE, e que não optem pelos modelos completos.  

Pela primeira vez, em 2009, a aplicação das Normas de Relato Financeiro tornou-se uma 

obrigação para as entidades. O tratamento das transações e de outros eventos realizados 

ao abrigo de legislação anteriores poderão ter sido diferente do que resulta dos requisitos 

e princípio definidos no SNCRF. A quando da aplicação das nomas de relato financeiro 

pela primeira vez podem ter existido erros contabilísticos nos períodos anteriores ao da 

adoção, pela primeira vez, as NRF do SNCRF, originados seja por negligências, omissão, 

pelo uso incorreto de princípios contabilísticos, por erros de cálculo, ou por quaisquer 

outras razões. Tornou-se por isso, necessário proceder a ajustamentos, de modo a eliminar 

as divergências ou erros que possam ter existido naqueles períodos, garantindo-se, deste 

modo, que as demonstrações financeiras cumprem com os requisitos as NRF do SNCRF. 

 

A informação contabilística como auxílio da gestão de uma empresa 

Os fundamentos da Analise Financeira 

Qualquer negócio, grande ou pequeno, pode ser descrito como um sistema de relações 

financeiras e de movimentos de caixas acionado por decisões administrativas. Os 

fundamentos dos modelos de análise das demonstrações financeiras encontram-se no 

próprio sistema contabilístico, iniciando pelo lançamento contabilístico, fazendo refletir 

os eventos económicos e bem como o financiamento das transações da própria empresa. 

Portanto para o entendimento adequado do modelo da análise financeira é preciso o 

conhecimento da geração, classificação e acumulação das informações extraídas da 

contabilidade.  
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A análise financeira consiste em um processo meditativo, sobre números de uma empresa, 

avaliando a sua situação económico-financeira, operacional e de rendibilidade. O objetivo 

de extrair informações da contabilidade, dentro dos princípios geralmente aceites, é para 

ser tomada decisões na empresa, visto que, pertencem a um determinado período. 

Portanto, o grau de excelência de uma análise relaciona se com a qualidade das 

informações conseguidas no processo de avaliação patrimonial, traduzindo as 

demonstrações financeiras em indicadores de grande importância. 

A análise visa relatar, com base nas demonstrações contabilísticas, a posição económico-

financeira atual, as causas que determinaram a evolução apresentada e as tendências 

futuras, auxiliando gestores, acionistas, governo, clientes, fornecedores e demais 

interessados em conhecer uma determinada entidade e atendendo os diferentes objetivos, 

consoante interesses dos vários usuários que apresentam algum relacionamento com a 

empresa. Permite uma visão estratégica, traçar planos, estimar o futuro, ver suas 

limitações e potencialidades e a eficiência da administração.  

Durante uma discussão sobre as demonstrações financeiras, o importante é referir as 

regras e os princípios fundamentais da contabilidade que regem a compilação de 

documentos, avaliando a necessidade de entrar novos conceitos que mostram com 

absoluta certeza que os demonstrativos financeiros estão certos ou errados, mas que 

permite atender ao propósito, ajustando informações ou descartando outras em alguns 

casos. 

O sistema análise financeira, demonstra que as decisões de cada área dentro de uma 

entidade, afetam estratégias e políticas, otimizando o sistema para alcançar a meta 

proposto.  

Avaliação do desempenho empresarial  

Avaliar o desempenho de uma empresa é procurar maneiras e formas de medir as 

consequências financeiras e económicas das decisões dos gestores, quando esquematizam 

os planos de investimentos e operações de financiamento ao longo dos tempos. 

Importante é serem verificados que os ativos estão sendo efetivamente utilizados, a 

rendibilidade de a empresa satisfaz os interesses e as espectativas e se as escolhas foram 
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feitas com prudências, gerando valores para acionistas e resultados positivos nas diversas 

áreas.  

Através das demonstrações financeiras divulgada baseia-se o enfoco da análise de 

desempenho, tendo em conta as diversas alternativas entre muitos índices e medidas, 

algumas financeiras e outras económicas, sendo que nenhuma pode considerar 

predominante em relação a outro.  

Análise de desempenho pelos índices   

A existência de diversas ferramentas e técnicas diferentes conduzem a resultados de 

mensuração específica e caminhos estritamente definidos. Por definição um índice 

relaciona uma grandeza com outra qualquer, à escolha da imaginação e das necessidades. 

Qualquer índice é útil dependo do ponto de vista da analise considerado e aos objetivos 

especifico do mesmo. O confronto entre vários indicadores proporciona uma comparação 

e servindo melhor quando usados em combinações selecionados para apontar mudanças 

nas condições financeiras ou operacionais ao longo dos vários períodos e em troca 

indicam os riscos e oportunidades do negócio. A preocupação assenta-se no facto de que 

a análise incide sobre demonstrações de dados passados, tornado difícil explorar 

espectativas do futuro. 

Análise operacional 

A análise operacional, consiste em avaliar a eficiência operacional da empresa como um 

todo ou suas subdivisões sectoriais, executados pela análise de dados retirados da 

demonstração de resultados, em que os itens específicos dos gastos e das despesas são 

normalmente relacionados com a venda líquida, ou da receita bruta das vendas ajustadas 

pelas circunstâncias, permitindo fazer comparações entre dados de um período para outro, 

durante anos.   

  Margem bruta  

Índice operacional de cálculo dos gastos com os produtos vendidos, como a percentagem 

liquida. Indica a magnitude do gasto do produto comprado ou produzido, ou gasto de 

serviços prestados, em relação ao lucro bruto remanescente para despesas operacionais e 

ou lucro. Pois a margem bruta reflete a relação entre o preço, quantidade e gastos.  
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A margem pode ser afetada por mudanças nos preços dos produtos vendidos, no nível de 

gastos industriais do produto e ou qualquer variação no mix dos produtos da empresa. 

 

Margem liquida  

Margem liquida, indica a capacidade da empresa não apenas ser bem gerida, para 

recuperar dos gastos com mercadorias ou serviços, das despesas operacionais e dos custos 

de financiamentos obtidos, mas também a capacidade em gerar margem de compensação 

do proprietário que colocou o seu capital em risco. Este índice relaciona o lucro e as 

vendas líquidas, expressando essencialmente a eficiência entre gasto/preço global da 

operação.  

A análise financeira e económica de uma empresa baseia-se no seguinte tripé: 

 

 

 

 

 

 

A situação financeira mostra as condições que a empresa possui para fazer face aos seu 

compromissos de curto prazo e ate podendo ser os de longo prazo. 

A situação económica indica a capacidade de retorno da empresa sob diversos aspetos. 

Também mostra quanto renderam os investimentos realizados pela empresa, e desta 

forma qual o seu grau de êxito económico. 

A estrutura de capital demonstra o montante de recursos de terceiro que está sendo 

utilizado na tentativa de gerar resultados.  

Situação 
financeira 
- Liquidez 

Estrutura de 
capital - 
Endividament
o 

Situação 
Económica - 
Rentabilidad
e 
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A análise financeira ocupa de questões de liquidez e de endividamento, que dizem 

respeito à análise estática patrimonial, enquanto a análise económica ocupa da 

rentabilidade, que diz respeito a dinâmica patrimonial, ou seja, do ponto de vista 

financeiro cabe ao analista determinar o que a empresa é hoje, e do ponto de vista 

económico cabendo-lhe prever o que será no futuro.    

 Análise Financeira Estática 

A análise financeira estática baseia-se na informação que consta no Balanço, 

apresentando uma apreciação de: 

• Estrutura: bens e direitos de que dispõe a empresa e meios, para os financiar;  

• Solvabilidade: meios para fazer face aos compromissos a Médio e Longo Prazo 

(incluindo dívidas e respetivos juros, despesas respetivas a obrigações assumidas ou 

imperativos económicos e prestações fiscais ou sociais), 

• Liquidez: meios para fazer face aos compromissos a Curto Prazo. 

A análise financeira estática consiste em estabelecer relações entre conta e agrupamento 

de contas do Balanço, da Demonstração de Resultados e da Demonstração dos Fluxos de 

Caixa, ou ainda entre outras grandezas económico-financeiras. Estas relações têm várias 

designações, tais como rácios, índices, coeficiente, indicadores, etc. 

Conforme refere o SNCRF, as demonstrações financeiras devem proporcionar 

informação acerca da posição financeira, das alterações desta e dos resultados das 

operações, para que sejam úteis a investidores, a credores e a outros utentes, a fim de 

serem utilizados racionalmente, concederem crédito e tomarem outras decisões, e 

contribuam assim para o funcionamento eficiente. A informação deve ser compreensível 

para aqueles que a desejam analisar e avaliar, ajudando-os a identificar a eficiência da 

gestão de recursos económicos. A responsabilidade da preparação das informações ou 

demostrações financeiras, cabe aos administradores/gestores e as mesmas têm que possuir 

qualidades de que seja compreensível aos utilizadores e satisfazendo as seguintes 

características: 

• Relevância, ou seja, a informação deve ser entendida coma qualidade que tende a 

influenciar decisões dos utilizadores, ajudando a avaliar os acontecimentos passados, 

presentes e futuros, ou a confirmar ou corrigir as suas avaliações.  
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• Fiabilidade significa que a informação tem de estar isenta de erros materiais e de juízos 

de valores, ao mostrar apropriadamente o que tem por finalidade apresentar ou se espera 

que razoavelmente represente.  

• Comparabilidade, ou seja, a divulgação e a quantificação dos efeitos financeiros de 

operações e de outros acontecimentos devem ser registadas de forma consistente pela 

empresa e durante a sua vida, para se identificarem tendências na sua posição financeira 

e nos resultados das suas operações. Além disso, as empresas devem adotar os princípios 

contabilísticos, a fim de se conseguir comparabilidade entre elas.  

Estas características resultam da aplicação de conceitos, princípios e normas 

contabilísticas adequados. Se assim for, as demonstrações financeiras evidenciarão uma 

imagem verdadeira e apropriada da posição financeira e do resultado das operações da 

empresa. 

Os rácios ou indicadores  

A técnica mais utilizada pela análise financeira é a que recorre aos rácios, um instrumento 

de apoio para sintetizar uma enorme quantidade de informação, e comparar o desempenho 

económico-financeiro das empresas ao longo do tempo, constituindo uma base da análise 

financeira, mas não dão respostas. Essas encontrar-se-ão nos aspetos qualitativos da 

gestão. A quantidade de rácios a serem utilizados torna-se um fator importante, sendo que 

uma grande quantidade pode confundir o analista e por outro lado uma pequena 

quantidade de rácios pode não ser suficientes para tirar conclusões acerca da saúde da 

empresa. O importante é um conjunto de rácios, que permite conhecer a empresa.  

Os rácios financeiros contêm, como qualquer instrumento de medida, vantagens e 

desvantagens.  

No que concerne às vantagens dos rácios, estas podem resumir em: 

• A elaboração do diagnóstico financeiro de uma empresa baseia-se no triângulo da 

liquidez, estrutura financeira e rentabilidade que tem subjacentes os rácios;  

• Permitem tirar conclusões com base em dados quantificados;  

• Possibilitam a utilização de grandes quantidades de informação de modo relativamente 

sintético, simples e objetivo;  

• Permitem tratar uma amostra constituída por dados de várias empresas num só 

momento de tempo ou usar dados de uma só empresa reportados a vários anos;  
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• Contribuem para determinar a performance das empresas em termos de rentabilidade, 

solvabilidade, liquidez e equilíbrio financeiro.  

Quanto às desvantagens podemos resumi-las em: 

• Se tiver havido incorreções ao nível dos Balanços, Demonstrações de Resultados e 

Anexos, os rácios refletirão essas incorreções;  

• Em relação a determinados fenómenos, os relatórios financeiros podem não ser a base 

de dados mais adequada para a sua análise;  

• As empresas podem realizar atividades em vários segmentos de negócios. Cada 

empresa tem uma classificação das atividades económicas que corresponde à área de 

negócio mais importante, se as conclusões disserem respeito a um só segmento e não à 

atividade global da empresa, os resultados dos rácios podem ser torcidos;  

• As políticas de provisões e de amortizações adotadas pelas empresas podem ser 

diferentes e conduzir a distorções ao nível dos rácios;  

• Os rácios financeiros são apenas um instrumento de análise que pode e deve ser 

complementada por outros; tratam apenas dados quantitativos, não tendo em 

consideração fatores qualitativos como a ética, a motivação, etc.  

A análise financeira através de rácios só tem sentido, se existir uma base de comparação, 

sendo importante saber escolher bem os rácios que satisfaçam os objetivos da análise 

pretendido. 

 

Tipos de rácios ou indicadores  

Apesar de se poderem construir inúmeros rácios, a sua utilização depende dos objetivos 

da análise, qual a natureza dos fenómenos que pretende revelar ou medir, quais as fontes 

de informação serem utilizadas, entre outras. 

Quanto aos fenómenos a revelar, estes podem ser rácios financeiros, económico-

financeiros, técnicos e de funcionamento. 
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Tipos de Indicadores 

Os indicadores/rácios financeiros podem ser agrupados em várias classes: 

a) Indicadores de Liquidez 

Estes indicadores têm por objetivo medir a capacidade que a empresa tem para honrar os 

seus compromissos financeiros no curto prazo, isto é, analisam em que medida a empresa 

está em condições de cumprir as suas obrigações de natureza financeira, tais como o 

pagamento das matérias-primas, dos salários, da energia, etc.  

Podemos salientar como indicadores de liquidez: 

Grau de Liquidez Geral = 
Ativo Circulante 

Passivo de curto prazo 

Este rácio mostra-nos a capacidade que a empresa tem para solver os seus compromissos 

de curto prazo, isto é, ativos que se espera que sejam convertidos em liquidez num período 

semelhante ao das responsabilidades. Quando ao seu valor tem que ser superior a um, 

assumindo que a empresa possui uma boa situação financeira no curto prazo.  

Há no entanto que tomar em consideração o ciclo de exploração da empresa e os tempos 

médios de recebimento e pagamento. 

 Ao analisar este rácio, deveremos ter alguma atenção para que não sejamos induzidos 

em erro, pois este pode fornecer-nos indicações contrárias às que se deveriam esperar por 

um indicador de liquidez. 

Grau de Liquidez Reduzida = Ativo Circulante - Existências 

 Passivo de curto prazo 

Em comparação com a liquidez geral, este rácio exclui as existências do numerador. Este 

rácio indica que as parcelas do Ativo Circulante disponíveis e realizáveis, serão 

suficientes para cobrir o Passivo ou as dívidas de Curto Prazo. O seu valor para uma 

empresa que honra os compromissos é normalmente superior a um, mas, pode ser inferior 

a um, sem que isso signifique que a empresa tem dificuldades financeiras, bastando para 

isso, que a empresa consiga gerar ativos circulantes a um ritmo superior ao Passivo. 
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Fundo de Maneio 

É um indicador financeiro que designa o conjunto de todos os valores 

ativos e passivos associados às transformações cíclicas de curto prazo e cujo destino 

normal no final de cada ciclo de exploração é a sua reutilização em novos ciclos. Por 

outras palavras, o fundo de maneio mais não é do que a parte do ativo circulante ligado 

às atividades de exploração mas que está fora das exigências de curto prazo dos credores 

podendo ser calculado como a diferença entre o Ativo Circulante e o Passivo de Curto 

Prazo. 

A empresa deverá apresentar sempre um determinado nível de fundo de maneio que lhe 

garanta uma margem de segurança que lhe permita adequar permanentemente o ritmo de 

transformação dos ativos às exigências dos seus credores. 

Um fundo de maneio líquido negativo ou nulo é indicador de problemas de solvabilidade. 

b) Indicadores de Estrutura do Capital ou Endividamento 

Estes indicadores procuram dar indicações sobre o grau de intensidade de recurso a 

capitais alheios no financiamento de uma empresa. Em termos de endividamentos dois 

indicadores mais utilizados são: 

Autonomia Financeira  

Este rácio é um dos rácios de endividamento mais utilizados e exprime em que medida o 

ativo está a ser financiado por capitais próprios e por capitais alheios, ou seja pelo esforço 

financeiro dos acionistas e dos credores se o valor for significativamente baixo significa 

que há maior perigo de falência. No entanto, isto depende muito de sector para sector. 

Estes rácios de alavanca financeira e risco servem para analisar as dívidas da empresa. 

 

Indicadores de autonomia financeira =  Capitais Próprios  

 (capitais Próprios + Passivo) 

Este rácio permite apreciar em que percentagem é que o ativo da sociedade se encontra a 

ser financiado por capitais próprios. 
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Indicador de solvabilidade  

A solvabilidade de uma instituição será tanto melhor quanto maior for o valor deste rácio. 

Um valor muito baixo pode indiciar uma fraca viabilidade da empresa no futuro, pois 

significa uma elevada fragilidade econômico-financeira. Assim sendo uma empresa que 

apresenta solvabilidade quer dizer que terá meios à sua disposiçao para satisfazer todos 

os seus compromissos de divida. O estudo implica saber que os activos que a empresa 

tem ao seu dispor, lhe possibilitao pagamento de todas as responsabilidades pecuniarias. 

Estes índices não medem a efetiva capacidade da empresa liquidar seus compromissos 

nos vencimentos, mas apenas evidenciam o grau de solvência em caso de encerramento 

total das atividades. 

Indicadores de solvabilidade = Ativo Liquido 
Passivo 

Estes rácios analisam o peso do capital próprio relativamente a capitais alheios, passivos 

e ativos. 

c) Indicadores económicos  

Análise econômica avalia a rentabilidade e lucratividade, ou o desempenho da empresa, 

tendo como objetivo demonstrar através dos índices como a empresa vem utilizando os 

recursos investidos. Os principais indicadores para medir o desempenho da empresa, de 

entre muitos outos, são a rentabilidade do ativo, capitais próprios e rentabilidade das 

vendas ou a margem das vendas, sendo que a avaliação dependerá das características do 

negócio ou do segmento do mercado.  

 

 

Podemos salientar: 

A rentabilidade do ativo da empresa, é um rácio útil quando se quer analisar a 

rentabilidade de forma separada das decisões financeiras. As empresas estão interessadas 

que, com um mínimo de ativos seja gerado o maior resultado possível. Este indicador 

para além de ser útil ao cálculo da rentabilidade, é importante para a definição da estrutura 
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de capitais ou do endividamento das empresas, permitindo aferir se um aumento de 

endividamento potencial ou amortecimento da rentabilidade dos capitais próprios de uma 

empresa. Se o custo do capital alheio for inferior a este rácio, um aumento de dívida 

melhora a rentabilidade dos capitais próprios da empresa; se for superior, um aumento de 

endividamento deteriora a rentabilidade dos capitais próprios da empresa, isto é, diminui 

a sua rentabilidade financeira. 

Rentabilidade do Ativo = Resultado liquido 

 Total Ativo 

Indica quanto a empresa obtém de lucro para cada 1$00 de investimento total. Quanto 

maior melhor. A rentabilidade do ativo é aquele que procura relacionar os resultados antes 

de impostos e encargos financeiros com o ativo total da empresa. 

Rentabilidade dos Capitais Próprios 

Visa medir a taxa de recuperação ou de retorno do investimento obtida pelos titulares do 

capital da empresa. Mostra a percentagem do investimento dos proprietários no negócio, 

obtida anualmente através dos lucros, sendo por isso um dos indicadores mais importantes 

da rentabilidade e da eficiência da gestão da empresa. 

Este rácio/indicador compara os lucros alcançados no período contabilístico com o 

montante investido num período, pelos proprietários. Se esta taxa de retorno for 

demasiado baixa, então é porque esse capital deveria estar investido noutra aplicação mais 

rentável.  

Geralmente é difícil determinar as razões da falta de rentabilidade de uma organização se 

não compreendermos a interligação da Liquidez, com a Atividade e a Rentabilidade, 

mostrando como estes rácios são importantes na compreensão da formação da 

rentabilidade total de uma empresa. 

Rentab. dos Cap. Próprios =  Resultado Líquido  

 Capitais Próprios 

É um indicador de grande utilidade para os investidores que pretendem conhecer a 

rentabilidade das suas aplicações. Em muitas empresas, a adoção de um valor alvo a 
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atingir para este indicador afigura-se muitas vezes como um dos objetivos de gestão da 

empresa. 

Este indicador, parte do princípio que os resultados líquidos traduzem uma medida válida 

de enriquecimento do património dos acionistas/sócios da empresa e que a situação 

líquida da sociedade corresponde ao verdadeiro valor do "investimento" dos seus 

proprietários. 

Quanto ao primeiro aspeto (o numerador da expressão), cumpre dizer que dificilmente os 

resultados líquidos se traduzem em ganhos efetivos para a riqueza de um acionista (ou 

proprietário). 

Rentabilidade das Vendas 

Visa medir o lucro da empresa por cada escudo de vendas. A percentagem calculada 

mostra o valor que sobra depois de deduzidos todos os custos e impostos. É o rácio que 

analise os resultados e as vendas. Para avaliar este indicador adequadamente, deve 

considerar-se o valor dos ativos da empresa, a rotação de existências e de recebimentos, 

e a sua capitalização total.  

Ao detentor do capital, interessa saber que contributo obtém do volume de negócio 

realizadas, pelo que usa desse indicador. E para além do resultado deste, é interessante 

comparar com o resultado do capital investido na geração dos rendimentos.   

  Rentabilidade das vendas =  Resultado Líquido  

 Total das Vendas 

A melhoria deste indicador pode surgir na sequência de: 

• Uma política de preços de venda diferente 

• Uma quantidade vendida decorrente de uma melhor implementação da empresa no 

mercado, do lançamento e novos produtos e da conquista de novos mercados 

• Um mix de produtos vendidos mais interessante 

• Uma estrutura de custos mais eficiente 

• Redução dos preços dos fatores produtivos 
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Este rácio dá-nos o lucro (prejuízo) obtido por cada unidade vendida, revelando assim a 

eficiência do negócio. 

d) Indicadores de Atividade ou de funcionamento 

Estes indicadores procuram caracterizar aspetos operacionais das atividades económicas 

de uma empresa, nomeadamente, os que procuram determinar a rapidez com que uma 

empresa cobra os seus créditos de clientes, regulariza as suas dívidas para com os 

fornecedores e faz "rodar" os seus stocks de existências. 

Rotação do Ativo  

Este rácio indica-nos qual o grau de utilização dos ativos. Podemos dizer que o aumento 

do valor deste rácio ao longo do tempo poderá significar uma melhor eficiência no 

aproveitamento dos ativos da sociedade. 

Rotação do Ativo =  Vendas Totais   

 Ativo 

Tempo Médio de Recebimentos  

Procura evidenciar o prazo médio que os clientes da empresa estão a demorar a regularizar 

as suas responsabilidades. A empresa tem todo o interesse em estudar este rácio para 

analisar, por um lado, a sua política de crédito, e por outro lado, a eficácia dos serviços 

financeiros. 

*365 

Tempo Médio de Pagamento  

Este rácio dá-nos uma ideia do tempo que a empresa demora a pagar aos fornecedores 

após fazer as compras. Um valor muito elevado pode significar dificuldades da empresa 

em satisfazer as suas obrigações. 

*365 

 

Tempo Médio de Recebimentos =  Clientes 

 Vendas Totais   

Tempo Médio de Pagamento =  Fornecedores 

 (compras + FSE)   
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Informação Contabilística como Suporte da Matéria Coletável  

Segundo Tavares (1982), o imposto a pagar pelo contribuinte à administração fiscal é 

determinada sobre a matéria coletável, sobre qual será aplicada a taxa para que se possa 

conhecer o montante sobre qual cairá a incidência do imposto. Segundo o mesmo autor, 

todo o contribuinte possui a natural tendência de declarar o menos possível do seu 

rendimento a fim de pagar uma quantia menor daquele que as suas reais capacidades 

permite o estabelecimento do imposto a operação mais difícil. 

 Nesta circunstância a contabilidade aparece como um instrumento essencial de 

minimização dos potenciais conflitos que poderão existir entre os contribuintes e a 

administração fiscal, tendo em conta o Código Geral Tributário.  

Do código mencionado, nos artigos 61º, 62º e 63º da secção IV, evidencia a importância 

das informações contabilísticas produzidas pelas empresas, para determinação da matéria 

coletável, tendo em conta a obrigatoriedade de as informações produzidas serem 

verdadeiras e desprovidas de vícios a fim de servirem de uma base real e fidedigna a 

administração fiscal.  

O processo de determinação da matéria coletável inicia-se com as declarações dos 

contribuintes, baseadas nas informações apresentadas sendo verídicas serão analisadas 

pela administração fiscal, fazendo aplicar a lei. Partindo do pressuposto de que as 

declarações apresentam de forma verdadeira e apropriada a administração fiscal proceder-

se-á à determinação do quantitativo da base de imposição. Não existe a possibilidade 

legal, de determinar o imposto pelo método de verificação, sem que seja pelas 

informações contabilísticas, sendo que na falta da apresentação de declarações por parte 

dos contribuintes, a matéria coletável será determinada pelo meto de estimativa, com base 

em elementos disponíveis. 

Mesmo assim, o resultado contabilístico tido em consideração na determinação da matéria 

coletável pelo método de verificação pode ser objeto de correções, positivas ou negativas, 

de natureza extra contabilísticas, para efeitos fiscais 
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De acordo (Pereira, 2011) a necessidade das correções fiscais dos resultados 

contabilísticos resulta de três factos importantes:  

1. O resultado contabilístico e resultado fiscal reportam a realidades não inteiramente 

coincidentes.  

2. A necessidade de lutar contra a evasão e fraude fiscal, considerando para os efeitos 

fiscais somente gastos que são necessária a obtenção de rendimentos e para a manutenção 

da fonte produtora.  

3. A necessidade de projetar na base tributável à continuação de determinados objetivos 

económicos e sociais.  

As correções fiscais dos resultados contabilísticos positivas ocorrem quando existem 

gastos contabilísticos que não são aceites para efeitos fiscais e rendimentos fiscais que 

não foram considerados rendimentos contabilísticos. E as correções fiscais negativas 

justificam pela existência de rendimentos contabilísticos que não são aceites para efeitos 

fiscais e gastos fiscais que não foram tidos em consideração no apuramento do resultado 

contabilístico. A partir do momento das correções considera se concretizada a incidência 

da tributação necessária e exclusivamente sobre o rendimento real das empresas.  

Resumidamente as informações contabilísticas possuidoras de características e 

qualidades necessárias e que fazem respeitar os princípios estabelecidos pela lei, revelam-

se importante para diversos efeitos, tais como a análise económica e financeira, avaliando 

a saúde da empresa, a gestão da empresa e a determinação do imposto. 
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Capitulo II - O Sistema Fiscal 

O sistema fiscal 

O sistema fiscal constitui um dos meios de assegurar o desenvolvimento do aparelho de 

Estado. Pois tende a ser uma alavanca para o desenvolvimento económico e nunca um 

entrave, fomentando e promovendo ativamente o desenvolvimento económico e social.  

Entende-se por sistema fiscal, um conjunto de impostos e a forma como entre si eles se 

relacionam globalmente, na articulação lógica e na coerência social. Desta forma o 

sistema fiscal, é a maneira ou vínculo obrigacional que liga o contribuinte ao Estado, ou 

outra entidade pública, abrangendo normas disciplinadoras de operações destinadas a 

tornar possível, ou facilitar, a cobrança dos impostos. 

Tradicionalmente, sistema fiscal representa o conjunto dos impostos existentes num dado 

território, ou seja, o conjunto de legislação existente. Por este ponto, se considera que um 

sistema fiscal é comparado a um conjunto de unidades correlacionadas que interagem 

com o meio envolvente (influenciando-o e influenciado por ele). Para além do conjunto 

dos impostos ordenados globalmente de forma coerente com os objetivos traçados, o 

sistema fiscal possui uma relação dinâmica com o sistema económico e sociopolítico. 

Para um melhor entendimento do sistema fiscal analisamo-lo tendo em conta 4 domínios 

fundamentais e complementares: 

1. Domínio normativo - representa o conjunto das legislações que regula a matéria dos 

impostos.  

2. Domínio económico – cada um dos impostos que integram o sistema fiscal provocam 

alterações no sistema económico, ou seja, os impostos intervêm na realidade 

económica de um país como também são influenciados por essa realidade. É através 

dessa base de incidência que a lei impõe a transferência dos recursos particulares para 

o domínio público, que no bom sentido é utilizado para realizar objetivos de 

redistribuição do rendimento e da riqueza e logo do desenvolvimento social. 

3. Domínio organizacional - considerado o aspeto organizacional onde são administrados 

a cobrança dos impostos, é portanto constituída pelo serviço central e pelas repartições 

das finanças. Por outro lado existem também os tribunais fiscais (utilizada como 

garantias do contribuinte através da impugnação) que também entram dentro desse 
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domínio organizacional inserido dentro do sistema judicial. Desse domínio depende 

portanto a eficácia do sistema fiscal. 

4. Domínio psicossociológico – este domínio relaciona-se mais diretamente com os 

sujeitos passivos dos impostos (contribuintes) onde se deve demonstrar a aceitação por 

parte destes do sistema fiscal. É necessário ter em conta os fatores sociopsicológicos 

para analisar o comportamento dos indivíduos perante o sistema normativo e 

organizacional. Portanto, a chamada psicossociologia dos impostos tem preocupado 

com a reação/comportamentos dos particulares na aceitação do sistema fiscal. 

A cobrança dos impostos, sempre origina conflitos, por um lado, pela tendência do Estado 

soberano e dos seus agentes a intensificar a pressão com o aumento e exigência dos 

rendimentos e, por outro, pelos esforços dos comerciantes e consumidores para os 

diminuírem. O aparelho de Estado deve encontra-se ao serviço da nação e não o inverso.  

Classificação dos sistemas fiscais 

O que se tem verificado mundialmente é que existem alguns critérios que definem os 

tipos de sistemas fiscais. Por um lado, temos o critério sociopolítico mais intensamente 

ligado as bases políticas de cada país, conforme é dado o tratamento aos rendimentos do 

trabalho e de capital e ao nível da tributação pela progressividade. Por outro lado, temos 

o critério socioeconómico destacando a ligação que existe entre a fiscalidade e o 

desenvolvimento económico de um país. 

Sendo assim podemos encontrar dois tipos de sistema fiscais: 

•  Sistemas fiscais dos países industrializados - nestes sistemas existem um nível de 

fiscalidade alto (receitas fiscais/produto interno bruto), tendo o Estado muitas vezes um 

papel intervencionista na economia. Neste sistema normalmente existe um conjunto de 

impostos, onde a percentagem do imposto único sobre rendimento das pessoas singulares 

seja importante na estrutura do mesmo. Esse aspeto demonstra o nível de industrialização 

e o número elevado de emprego nesses países criando um fluxo satisfatório de aplicação 

de capitais. Em termos técnicos e organizativos percebe-se a sofisticação do próprio 

sistema fiscal, o que representa uma mais-valia em termos de tributação devido a 

exigência económica e social desses países. 

•  Sistema fiscal dos países em vias desenvolvimento - Ao contrário do que acontece no 

outro sistema, aqui existe um nível baixo de fiscalidade. Onde a estrutura fiscal assenta 
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mais especificamente nos impostos indiretos (ex. IVA). Neste sistema, a organização 

administrativa que suporta o sistema fiscal é precária, tendo também uma legislação 

obsoleta não adequada muitas vezes a própria realidade do país. 

O Imposto 

A palavra Imposto veio do Latim “impositu”, significando a obrigação de aceitar ou a 

realizar à força. É uma contribuição financeira que o Estado exige das pessoas singulares 

ou coletivas, para suportar as despesas crescentes das comunidades politicas. 

Ao longo dos tempos segundo Assis Tavares (1982), o conceito de imposto tem vindo a 

passar por modificações consideráveis no que toca à sua perceção, variando segundo a 

época e segundo as características que o tenha definido. 

Desde da ideia da relação da subordinação de vencido para vencedor até à obrigação de 

contribuir para a satisfação das despesas públicas, o conceito de imposto passou, na sua 

evolução, por diversas fases, nomeadamente, na idade Media tinha a característica de 

presente dado ao soberano, traduzindo, por vezes, a ideia de humilde pedido feito por este 

aos seus dependentes para prover à sua subsistência. 

Houve altura que significou, mesmo, assistência dada ao Estado a título de favor, mas, 

com o fortalecimento do poder real, tornou-se contribuição obrigatória e anual com vista 

à satisfação das necessidades do soberano e do reino. 

Com a Revolução Francesa, o conceito transformou-se. Passou a ser mesmo a honrosa 

obrigação de cada um contribuir para a satisfação das despesas públicas. 

Definição do Imposto 

A noção do imposto vem evoluindo desde o conceito pronunciado por Jeze: "o imposto é 

uma prestação pecuniária exigida aos particulares por via de autoridade, a título definitivo 

e sem contrapartida, com vista à cobertura dos encargos públicos".  

Segundo as conceções mais representativas dos vários escritores da especialidade, o 

conceito de imposto era assim expresso: 
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Montesquieu, 1974 (citado por Assis Tavares), definia o imposto como a porção que cada 

cidadão dá dos seus bens para ter a segurança dos outros ou para poder gozá-los 

pacificamente. O imposto não constituiu um dever, mas sim um pagamento de um serviço 

de segurança, não competindo ao Estado senão uma função policial a exercer. 

Ricardo, (citado por Assis Tavares), chama ao imposto de, a porção dos produtos da terra 

e da industria que se põe à disposição do Governo. Muitos fizeram este tipo de definição 

o caso, também de Adam Smith, 1776 (citado por Assis Tavares), que tiveram a 

preocupação de mostrar que o imposto não tem contrapartida e a sua característica 

principal é a ideia do dever ou obrigação que nele se encontra intimamente enraizada. 

Mas, porém, uma moderna definição é dada por Gaston Jèze, 1934 (citado por Assis 

Tavares), que deixou ressaltar nela as suas características fundamentais, dizendo que o 

imposto representa uma prestação pecuniária, exigida dos particulares por via autoritária 

e segundo regras fixas, a título definitivo e sem contrapartida, para a satisfação das 

despesas públicas, unicamente pelo facto de os indivíduos que o devem pagar fazerem 

parte de uma comunidade política organizada.  

De acordo com Alain Cotta, (1976), o imposto tem uma definição mais completa, que é, 

uma prestação pecuniária, obrigatória, definitiva e sem contrapartida imediata sobre os 

rendimentos das pessoas físicas e morais, com o objetivo de cobrar as despesas do 

interesse geral da coletividade. 

Depois de vários ajustamentos surge o conceito até hoje utilizado, deixando de ter um 

único sentido de obtenção de receitas mas também como um instrumento de política 

económica e social. Depois dessa evolução podemos dizer que "o imposto é uma 

prestação pecuniária, coativa, unilateral, a título definitivo, sem carácter de sanção devida 

ao Estado ou outros entes públicos com vista à realização de fins públicos". 

Caracterização do Imposto 

O imposto é caracterizado por ser: 

a) Prestação pecuniária: o imposto é pago em dinheiro ou o equivalente a dinheiro.  

b) De carácter coativo: o seu pagamento é obrigatório por força da lei, não resulta de 

qualquer comunicação entre o Estado e o sujeito passivo do imposto, é exigido ao 
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contribuinte independentemente da vontade deste, bastante que esteja no âmbito do fato 

gerador da obrigação. A coercividade não se limita que o contribuinte somente pagará o 

imposto de forma coerciva, pois isso acontece quando o mesmo não paga os impostos 

dentro do limite fixado na lei.  

c) Definitivo: Os sujeitos passivos ou contribuintes jamais serão reembolsados ou 

indemnizados os impostos que pagam. 

d) Sem contrapartida ou unilateral: a natureza unilateral do imposto, reside na 

inexistência de uma contrapartida individualizada por parte do Estado para com o 

contribuinte. Assim quando um contribuinte satisfaz a obrigação do imposto, este não 

recebe nada em troca pelo pagamento efetuado, limitando simplesmente em contribuir 

para o financiamento da atividade do Estado, ou do outro ente público. No pagamento do 

imposto não há qualquer contrapartida previamente definida e devidamente calculada em 

virtude do pagamento do imposto. 

e) Sem carácter de sanção: O imposto não se destina a punir os atos ilícitos. O imposto 

é exigido sem carácter de sanção e esta qualidade distingue-o das multas que o Estado 

lança coativamente com destino a todos aqueles que infrinjam as normas tributárias. O 

imposto não resulta de qualquer prévio vínculo de natureza contratual e por isso não tem 

caracter sancionatório.  

f) Uma outra característica do imposto, consiste se destina à realização de fins públicos: 

concretizada na satisfação das necessidades comuns. Com efeito, o imposto tem como 

única finalidade a satisfação de despesas de interesse geral, como a redistribuição dos 

rendimentos e de riqueza, o desenvolvimento económico e também o controlo da inflação.  

O imposto é devido pelos indivíduos fazendo parte de uma comunidade política 

organizada, a razão pela qual o imposto atinge não apenas os nacionais como também os 

estrangeiros que residam ou atravessem o território nacional, muito embora para estes 

variem a força e a duração do vínculo que os une e a íntegra na comunidade política 

considerada. 
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Taxa 

É importante referir que, tanto o imposto como a taxa são tributos que representam as 

principais receias coativas do Estado. Mas, há distinção entre esses dois tributos sendo o 

mais visível e retida pela generalidade da doutrina é o carácter bilateral da taxa e no 

carácter unilateral do imposto. Ao contrário ao que acontece no imposto, a taxa tem o seu 

carácter bilateral, onde há uma contraprestação por parte do sujeito ativo.  

Por exemplo a taxa paga na emissão de um passaporte, a taxa paga pela emissão de 

um diploma bem como a taxa cobrada para pagamento de uma licença para uso de uma 

barraca no festival da Baía das gatas e o pagamento de propina. " Essa contraprestação 

é de natureza individual sendo que representa uma vantagem ou utilidade para o sujeito 

passivo que procura certos serviços. Mas existem as taxas que não tem qualquer benefício 

para o particular por exemplo, as taxas judiciais pagas por um condenado nos tribunais. 

Sendo assim, é de se ter em conta algumas modalidades que dão origem ao pagamento 

de taxas tais como: Prestação de serviços públicos (serviços escolares dá origem a 

pagamento de propinas; serviços judiciais); Utilização de bens do domínio público 

(instalação de urna esplanada numa via publica; pagamento de portagem); Remoção por 

ato administrativo (pagamento de licença pelo uso de porte de arma). 

Multa –  As multas sancionam atos ilícitos de natureza criminal, ao passo que as coimas 

sancionam atos ilícitos de teor administrativo. Exemplos: transgressão ao código de 

estrada e pagamento de impostos fora de prazo. 

Contribuição para previdência social – tem havido algumas opiniões quanto a 

consideração da contribuição para previdência social como uma taxa na sua totalidade, e 

por outros como um premio de seguro de direito público. 

Mas a contribuição para previdência social possui uma natureza diversa, consoante seja 

da parte do trabalhador como da parte da entidade patronal. Portanto, é dividida a parte 

do trabalhador como sendo um prémio de seguro de direito público, e a parte da entidade 

patronal como um imposto. Na parte do trabalhador imposta por lei, existe um direito de 

restituição no futuro como aposentadoria - há neste caso um efeito bilateral. Na parte que 

cabe à entidade patronal, por ser uma prestação pecuniária, definitiva e unilateral, 

estabelecida por lei, que não constitui sanção, entra dentro do conceito de imposto. 
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Sujeitos dos impostos 

O imposto é uma prestação devida por uma certa pessoa, singular ou coletiva a uma outra 

pessoa, Estado ou outra entidade pública. 

Sujeito ativo – são sujeitos das relações tributárias, o Estado e outras entidades públicas, 

a quem compete o direito à prestação do imposto. 

Sujeito passivo – é o obrigado fiscal, o contribuinte, a quem compete o dever da prestação 

ou pagamento do imposto. 

Classificação dos Impostos 

São várias as classificações dos impostos no sentido de agrupa-los, e de acordo com os 

critérios que lhes sejam subjacentes, pois é possível classifica-los, da seguinte forma: 

Impostos Diretos e Indiretos 

Impostos diretos (geralmente são periódicos) 

Incidem sobre a matéria coletável, sobre manifestações diretas ou imediatas da 

capacidade contributiva, não constituindo custo de produção das empresas. 

Impostos indiretos (geralmente de obrigação única) 

Incidem sobre manifestações indiretas ou mediatas da capacidade contributiva, 

constituindo custo de produção das empresas (sobre o consumo ou despesa), ex. IVA / I. 

de Selo. 

Para a distinção entre os impostos diretos e indiretos utilizam-se três critérios: 

1 - Critério da Repercussão: Segundo este critério, os impostos diretos são os impostos 

que o contribuinte não pode transferir para outrem, e são indiretos, aqueles que são 

facilmente transferíveis para outrem. 

2 - Critério Administrativo ou Rol Nominativo: Dizem-se diretos os impostos a respeito 

dos quais é possível elaborar previamente os nomes de quem os irá suportar ou pagar, e 

serão indiretos os impostos cujos destinatários não são previamente determinados. 
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3 - Critério Económico: Segundo este critério são diretos os que permitem determinar a 

capacidade económica do contribuinte ou de quem os paga; serão indiretos, aqueles que 

não permitem avaliar a capacidade económica do contribuinte ou que suporta o imposto. 

a) Quanto ao Sujeito Ativo: Impostos Estadual e Impostos Não Estaduais 

O importante é a natureza do sujeito ativo da obrigação do imposto ou credor do imposto. 

Estadual – quando o sujeito ativo é o Estado em sentido restrito. Como exemplo, o 

imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IUR-ps), o imposto sobre o 

rendimento das pessoas coletivas (IUR-pc), o imposto selo, o imposto sobre valores 

acrescentados (IVA) e os impostos especiais sobre o consumo. 

Não Estadual – quando o sujeito ativo é uma pessoa coletiva de direito publico 

(autarquias locais). Como exemplos, o imposto de circulação de automóveis, o imposto 

sobre património (IUP).  

b) Quanto ao Período de Tempo: Impostos Periódicos e de Obrigação Única 

São periódicos os impostos que se renovam período a período, ou seja, resulta de 

situações que se prolongam no tempo. Estes possuem uma periodicidade regular. São 

exemplos destes, os Impostos Único Sobre Rendimentos – IUR-PS e IUR-PC. 

São de obrigação única os que se extinguem logo que são criados, resultante de atos 

isolados e embora se possam repetir, não tem qualquer ligação entre si, ou seja, não 

possuem uma ocorrência tendencionalmente regular. São exemplos destes a SISA, IVA 

que tributa a aquisição de bens e serviços. 

c) Quanto ao Calculo do Montante da Prestação Pecuniária: Impostos Proporcionais e 

Progressivo 

Impostos Proporcionais - Existe uma taxa única (Taxa fixa) sobre a matéria coletável, 

independentemente da dimensão desta última. Assim; o imposto aumenta 

proporcionalmente em face ao aumento da matéria coletável (grandeza sobre a qual incide 

a taxa do imposto). Exemplos IUR-pc, IVA e IUP. 
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Impostos Progressivo – A taxa aumenta à medida que aumenta a matéria coletável. É 

considerado um dos mais utilizados instrumentos de igualdade tributária. É no entanto 

evidente, como se pode observar por exemplo no quadro das taxas do IUR-ps, de que os 

chamados impostos progressivos funcionam como impostos proporcionais a partir do 

último escalão. Exemplo IUR-ps. 

Impostos Reais/Impostos Pessoais - Como se viu todos os impostos tem uma incidência 

pessoal e uma incidência real. 

Reais - Aqueles em que a tributação considere apenas à matéria coletável e não a situação 

económica do contribuinte ou seja abstraindo-se das condições Pessoais, económicas e 

familiares dos sujeitos passivos (ex. A taxa fixa de IUR-pc).  

Pessoais - Aqueles em que a tributação tem em conta a situação económica e pessoal do 

contribuinte (ex. O princípio progressivo presente nas taxas aplicáveis no IUR-ps). 

Os Princípios Gerais do Imposto 

A justiça fiscal é o primeiro requisito de um sistema tributário, uma vez que este deve 

garantir uma distribuição equitativa de sacrifícios e uma repartição equilibrada de 

recursos, em nome da coesão social. Para que haja justiça é indispensável respeitar os 

seguintes princípios: 

a) Princípio da legalidade, segundo o qual o imposto deve ser estabelecido por lei 

emitida pelo Parlamento, segundo o consentimento democrático. Este princípio limita o 

Estado à exigência legal de tributos, devendo estes serem exigidos somente mediante lei, 

e aí estar expressamente determinado e especificado todos os elementos da obrigação 

tributaria.  

O princípio tem como objeto primordial, garantir a segurança político-jurídica do cidadão 

ou, por outras palavras, garantir os direitos individuais; 

b) Princípio da generalidade ou igualdade tributária, que determina que todos os 

residentes de um determinado país estejam sujeitos ao pagamento de impostos segundo 

critérios gerais. Significa simplesmente que o imposto deve incidir e ser cobrado, tanto 

quanto possível, a todas as pessoas que encontrando-se no critério pessoal da regra matriz 
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incidência tributária, naturalmente que respeitado o princípio da capacidade contributiva 

ou fiscal. 

c) Princípio da capacidade fiscal, de acordo com o qual cada um deve ser tributado de 

acordo com a sua capacidade econômica. Deve-se garantir as equidades horizontal e 

vertical, ou seja, os contribuintes com a mesma capacidade de pagamento devem pagar o 

mesmo montante de impostos (equidade horizontal) e suas contribuições devem ser 

diferenciadas conforme suas diversas capacidades de pagamento (equidade vertical). 

d) Princípio territorialidade fiscal, o poder vinculante de uma lei ensejará os efeitos 

jurídicos de estilo até o limite geográfico da pessoa política que a editou. 

As Funções do Imposto 

Baseando em Assis Tavares, pode-se ver que foi tratado as funções do imposto num 

regime de economia liberal evoluída. Entender-se-á que com a expressão de funções do 

imposto se pretenderá fazer ressaltar apenas a utilização que lhe é dada, a missão que lhe 

é assinalada, ou seja fazer ressaltar as consequências que, com a sua aplicação, se 

pretendem atingir. 

 

Verifica-se, assim, que ao imposto podem ser atribuídas três funções: 

a) Uma função financeira; 

b) Uma função económica; 

c) Uma função social. 

A função financeira do imposto: à função financeira do imposto chama-se também função 

fiscal do imposto. Mediante ela são fornecidos ao tesouro público os fundos 

indispensáveis ao Estado para ocorrer aos gastos com a satisfação das necessidades 

coletivas, o que nos indica tratar-se da função clássica do tributo. 

A função económica do imposto. Através da função económica do imposto pode 

verificar-se a intervenção dos poderes públicos na economia. 
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Servindo-se duma conveniente orientação do sistema tributário, o Estado pode agir sobre 

a conjuntura ou sobre as estruturas económicas modificando, pela utilização de medidas 

temporárias ou definitivas, o volume da repartição da carga fiscal, influenciando, assim, 

o nível das atividades, a importância do consumo e o montante da poupança individual. 

O imposto, sob a forma de reduções ou de isenções, é geralmente utilizado como 

incentivo ao desenvolvimento económico nos países onde tal desenvolvimento se torna 

necessário em vista, nomeadamente, à promoção do bem-estar das populações. 

Duma tal intervenção estatal, o imposto pode tornar-se discriminatório, aproximando se, 

então, o sistema de economia descentralizada dum sistema de economia centralizada. 

A função social do imposto. No domínio da função social do imposto, o legislador pode 

orientá-lo no sentido da obtenção dos efeitos mais convenientes. 

Assim, pode-se, mediante impostos elevados sobre o tabaco, desencorajar o seu consumo 

tendo em vista a salvaguarda da saúde pública. Sem dúvida que, quando se atinge o 

resultado pretendido, o rendimento do imposto passará a ser insignificante, mas, tal 

inconveniente é sobejamente compensado pela concretização da finalidade extrafiscal 

pretendida. 

Considerando agora, o imposto progressivo, verificaremos que com a sua, utilização se 

não procura mais do que uma aproximação de condições, não apenas no plano social 

como ainda no campo económico. 

Por último, referir-se-á ainda que a intervenção fiscal e a intervenção financeira do 

imposto podem combinar-se e completar-se num jogo de redistribuição de riquezas. 

O imposto incidente sobre rendimentos elevados pode ser redistribuído, sob diversas 

formas, pelos cidadãos de mais fraca capacidade económica. Nestas condições, a 

redistribuição virá em reforço dos efeitos de igualização promovida pelo imposto 

progressivo ou, por outro lado, aumentar a propensão para o consumo e indiretamente, 

incrementar o nível da atividade económica e o nível de emprego. 
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Fases do imposto: Incidência, Lançamento, Liquidação e Cobrança  

 Após a definição do imposto, é importante saber o modo como que este se desenvolve 

desde o nascimento da sua obrigação até o seu cumprimento pelo sujeito passivo, o que 

ocorre geralmente depois do seu pagamento. Cada uma dessas fases possui um conjunto 

de normas destinadas a efetuar a sua regulamentação. 

1 - Incidência - Consiste em definir o campo de Acão a nível dos sujeitos, atos bens e 

situações que ficarão sobre a alçada da figura de determinado imposto, isto é, a incidência 

é a definição do campo de aplicação de determinado imposto. Exemplo; o IUR-ps incide 

sobre o rendimento das pessoas singulares. 

Fixada a incidência do imposto, logo há que ter em conta duas fases: 

2 - Lançamento - Corresponde ao conjunto de operações conducentes a identificar por 

um lado o contribuinte devedor do imposto e por outro, a matéria coletável ou objeto do 

imposto, isto é o bem, ato ou situação pela qual vai incidir o imposto. Ou seja quando se 

verifica conjuntamente o pressuposto de incidência real e o pressuposto de incidência 

pessoal. 

3 - Liquidação - Esta é a fase que se determina o montante de imposto a imputar ao 

contribuinte, ou seja, conjunto de operações destinadas a determinar a coleta, aplicando 

uma taxa à matéria coletável em que apura-se o montante do imposto a pagar. 

O processo de lançamento e liquidação inicia-se com a declaração do contribuinte ou de 

um terceiro. Caso haver falta de declaração, cabe a administração fiscal faze-lo. 

4 - Cobrança (pagamento) - Pagamento pelo contribuinte. Momento terminal do 

imposto, feito pela arrecadação do imposto pelos cofres do fisco. O pagamento pode ser 

feito de forma voluntário, quando cumpre o prazo estabelecido nas leis tributárias, ou 

cobrança coerciva, quando após ocorrido o prazo de pagamento voluntario, é instaurado 

um processo de execução fiscal, cobrando o imposto devido e acrescido de juros e outros 

encargos legais. 
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Capítulo III - Sistema Fiscal Cabo-Verdiano 

A evolução do sistema fiscal Cabo-verdiano  

O sistema fiscal Cabo-verdiano tem vindo a evoluir desde a época colonial acompanhado 

desenvolvimento socioeconómico e político do País. Precisamente, o interesse em 

arrecadar tributos assentava tão-somente na sustentabilidade da metrópole portuguesa no 

país, e não numa política macroeconómica, levando assim avante o predomínio do poder 

no que diz respeito à política orçamental. No entanto houve necessidade de avançar no 

melhoramento do sistema fiscal da época, devido ao desenvolvimento socioeconómico 

que se advinha. 

Em 1900 teve início na República de Cabo Verde um sistema fiscal determinado por 

Portugal, face ao interesse que se manifestava na altura pela implementação de um 

Orçamento de funcionamento para a então Província Ultramarina. A evolução do sistema 

fiscal do arquipélago caracteriza-se pela publicação de inúmeras Leis, Decretos-lei e 

Portarias, para acompanhar o desenvolvimento social, económico, político e tecnológico. 

Tem-se verificado inúmeras alterações no sistema fiscal através dos Orçamentos de 

Estado, tendo maior ênfase o ano de 2005 e seguintes, tanto ao nível da tributação das 

pessoas coletivas como das pessoas singulares, passando em diferentes matérias fiscais. 

Esta evolução pode ser dividida em três etapas extremamente importantes que se 

caracterizam pelo desenvolvimento económico e social de cada época: 

• 1900 a 1963; 

• 1963 a 1992; 

• 1992 à presente data. 

Na primeira etapa, entre 1901 e 1963, aprovou-se vários regulamentos, criando ou muitas 

vezes atualizando os seguintes impostos: 

Diploma Legislativo no 315 de 1933, aprovou o regulamento de Contribuição Predial 

revogando o Decreto de 4 de Maio de 1893. A Contribuição Predial era devida pelos 

rendimentos de prédios urbanos (edifícios) e rústicos (propriedade exploração agrícola); 
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Diploma legislativo nº 46 de 11 de Dezembro de 1926, aprovou o regulamento da 

Contribuição Industrial. Base tributária - rendimentos obtidos no exercício de atividades 

Comerciais, Industriais e Serviços; 

Diploma legislativo no 247, de 1930, aprovou o Imposto de selo. Posteriormente em 1954 

foi aprovado um novo regulamento do imposto de selo. Diploma legislativo nº 1193 de 

1954. Atualizada e Aprovada por despacho do Ministro das Finanças, de 20 de Dezembro 

de 1993. Lei nº 25/97, de 16 de Junho, revoga a disposição do número 1, do artigo 125° 

do Imposto de Selo; 

Diploma legislativo nº 901 de 1946, aprovou o regulamento para a liquidação e cobrança 

do imposto sobre Sucessões e doações e Sisa sobre transmissão de imobiliários por título 

oneroso e revogou o Decreto de 22 de Junho de 1898 que regulava a liquidação da 

Contribuição de Registo; 

Diploma legislativo no 388, de 16 de Fevereiro de 1933 aprovou o regulamento de 

Contribuição de juros revogando o Decreto de Maio de 1904; 

Portaria nº 3. 349, de Março de 1947 aprovou o regulamento do Imposto de Defesa. Base 

Tributária: Rendimento do trabalho; Comércio, Industria; Serviço; Prediais; Juros; 

Diploma legislativo no 1123 aprova o Regulamento do Contencioso das Contribuições e 

Impostos. 

A segunda etapa, do período de 1963 a 1992, dá-se a materialização do Sistema parcelar 

tendo em conta as profundas alterações operadas no sistema, os maus anos agrícolas 

proporcionadas pelas irregularidades das chuvas, a relação do país com o resto do mundo 

e particularmente a independência de Cabo Verde, que no entanto não implicou o 

abandono total do sistema fiscal imposto ao longo dos anos. 

Neste período foram aprovados: 

O Regulamento da Contribuição Industrial. Base Tributária: Rendimento da atividade 

Comercial, Industrial, Agrícola e Serviço. Diploma Legislativo no 1542, de 12 de Junho 

de 1963; 
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O Regulamento do Imposto Profissional. Diploma Legislativo no 1543, de 12 de Junho de 

1963, Base Tributária: Rendimento do trabalho; 

O Regulamento do imposto Complementar, leia-se imposto Global. O diploma 

Legislativo no 1545, de 12 de Junho de 1963, Base Tributária: Rendimento Global- 

Rendimento Trabalho; Rendimento predial; Rendimento Comercial, Industrial/ 

Agrícola/Serviço; Contribuição de Juros; Rendimento de Capitais; 

No ano 1984, foi aprovado o Plano Nacional de Contabilidade o que facilitou o 

desempenho dos agentes económicos no exercício das suas atividades e, um melhor 

controlo e gestão do seu património. Por outro lado, permitiu que a administração fiscal 

melhorasse a fiscalização e controlo dos rendimentos dos contribuintes, através de um 

lucro mais aproximado do real. Neste mesmo ano foi aprovado a Portaria nº 03/84 que 

regulamenta o regime das taxas de reintegração e amortização, que até hoje está em vigor. 

Já em 1988 foi publicada a Portaria nº 62/88, das provisões aceites como custos para 

efeitos fiscais, também ainda em vigor. 

No início da década de noventa, o cálculo e cobrança dos impostos estavam claramente 

desajustados da realidade económica, o que dificultava o bom desempenho de uma 

economia de mercado assente na iniciativa privada. Neste sentido apercebeu a 

necessidade de um plano de reforma fiscal que viria a regulamentar a entrada de receitas 

nos cofres do Estado; alargar a base tributável com taxas moderadas; simplificar o sistema 

em si; moderar os níveis de tributação e combater a fraude e evasão fiscal que se sentia, 

que provocava injustiça fiscal a vários níveis. 

Inicia-se assim a terceira e atual etapa, tendo como uma base uma maior equidade na 

cobrança dos impostos e o combate a fuga e evasão fiscal. Podemos dizer que nessa 

reforma houve duas fases primordiais, uma referente à tributação sobre os rendimentos e 

outra virada para tributação sobre a despesa. 

A Reforma Fiscal iniciada em 1992 teve o seu conteúdo programático no programa do I 

Governo Constitucional da República, publicado no Boletim Oficial nº 31, de 8 de Agosto 

de 1991, através da Resolução nº 61/II/ 91, onde se reconhecia que «o sistema financeiro 

cabo-verdiano, na sua configuração atual, encontrava-se desfasado das necessidades de 

desenvolvimento do País». Com a publicação da nova constituição da República 

consagrou-se os princípios gerais do sistema fiscal Cabo-verdiano. No artigo 96º e 97º do 
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citado diploma, deixa-se claro a natureza do dito sistema fiscal, prevalecendo a satisfação 

das necessidades do Estado e demais entidades públicas, e a realização da política 

económica e social do Estado conjugado com a garantia da justa repartição de 

rendimentos e riqueza. 

Outrossim, consagrou-se o princípio da legalidade tributária, deixando explicito que 

ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que não tenham sido criados pela 

Constituição ou cuja liquidação e cobrança não se façam nos termos da lei. Foram 

estabelecidas importantes garantias ao contribuinte através do princípio da não 

retroatividade da lei fiscal e pela proibição do alargamento da base de incidência ou 

agravamento das taxas dos impostos no mesmo exercício financeiro. 

Através da Lei nº 37/ IV/ 92, foi aprovado, o CGT (Código Geral Tributário), estatuindo 

todos os princípios gerais tributários de uma forma mais ampla e generalizada. Em 1993 

de forma a acompanhar as normas constantes do CGT, e para uma melhor aplicação de 

um sistema mais justo, veio a aprovar o CPT (Código Processo Tributário), através da 

Lei nº 19/93 de 29 de Março. 

O sistema fiscal que vigorava em 1991 refletia a década de 60, baseada num modelo de 

tributação parcelar, ineficiente, injusto, reconhecendo a evasão e fraude fiscais como os 

pontos fracos do próprio sistema. 

Neste sentido foi necessário a introdução de um imposto único sobre rendimentos, que 

viesse substituir os impostos parcelares (imposto profissional, contribuição predial, 

imposto de capitais, contribuição de juros, imposto complementar). 

Assim, a Lei nº 39/IV/92, de 6 de Abril que aprovou o Orçamento Geral do Estado de 

1992, instituiu as primeiras medidas legislativas restruturastes, consagrado no seu artigo 

13º a possibilidade de rever diversos regimes fiscais vigentes, introduzindo-se nesse ano 

as seguintes alterações: 

• Alterações ao Regulamento do Imposto Complementar e Profissional (Decreto-Lei nº 

35/92, de 16 de Abril). 
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As alterações legislativas não ficaram por ai: 

• O Decreto-lei nº 34/92, de 16 de Abril, introduziu o Número de Identificação Fiscal, 

que para além da forma de identificação dos contribuintes, foi considerado também 

como instrumento de combate a evasão e fraude fiscais; 

• O Decreto-Lei nº 37/92, de 16 de Abril, introduz o Regime dos Técnicos de Contas. O 

exercício desta profissão passou a ser regulamentado. Nesta ótica tornou necessário a 

existência de profissionais que sirvam de intermediários com o fisco, mas também que 

pudessem ser responsabilizados por eventuais infrações tributárias. 

• O Decreto-lei nº 147/94, de 30 de Dezembro, vem revogar uma série de impostos 

parcelares tais como o imposto sobre produtos petrolíferos, o imposto sobre 

rendimentos de capitais, a contribuição de juros e o imposto complementar. 

Fazendo uma breve leitura aos passos mais importantes do sistema fiscal cabo-verdiano, 

não se pode deixar de dar ênfase a aprovação da Lei de base do IUR e ao próprio 

Regulamento do Imposto Único sobre o Rendimento. 

A Lei de base do IUR foi aprovada pela Lei nº 127/VI/95 de 26 de Junho e o Regulamento 

pelo Decreto-lei nº 1/96 de 15 de Janeiro. Para o país a entrada desses diplomas 

simplificariam o sistema fiscal, tendo mais clareza e equidade na tributação. Foi 

considerado por muitos um avanço louvável para o País na tributação dos rendimentos. 

Veio a permitir na época a determinação do lucro real das empresas e não recorrendo a 

tão-somente a métodos indiciários. 

O Regulamento do Imposto único sobre rendimento veio a revogar, o imposto 

profissional, o imposto industrial e o imposto complementar. 

Regulamentou três (3) regimes de determinação da matéria coletável utilizando: método 

de verificação, o método de estimativa e o método declarativo. O método declarativo e o 

método da estimativa são aplicáveis à tributação pessoal e o método da verificação é 

exclusivo da tributação das empresas. No entanto para cada método é de se ter em conta 

todos os pressupostos/requisitos que os cabe, dentro da prática da Administração Fiscal 

Cabo-verdiana. 

Entre outros aspetos importantes, consagra-se a tributação dos não residentes com 

estabelecimento estável, os custos e proveitos aceites e não aceites fiscalmente, os limites 

57 
 



a reintegrações e amortizações; regime das provisões; as deduções, os prejuízos fiscais; 

fiscalização tributária; as obrigações acessórias; liquidação e cobrança dos impostos; as 

garantias dos contribuintes e suas penalidades; entre outros aspetos relevantes. 

A terceira etapa culminou com a reforma da tributação do consumo, através da introdução 

do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA), que entre vários diplomas, se destacam os 

seguintes: 

 A lei nº 14/VI/2002 aprova a Lei de Base do Imposto sobre o Valor Acrescentado;  

 A lei nº 21/VI/2003 aprova o Regulamento do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado; 

 A lei nº 2/VI/2003 aprova o Regulamento do Imposto sobre Consumos Especiais 

(ICE);  

 A lei nº 23/VI/ 2003 aprova o Regime das Infrações relativas ao IVA e ao ICE;  

 Decreto-Lei nº 61/2003 - Regulamento do Sistema de Fiscalização do IVA no 

território nacional; 

 Decreto-Lei nº 65/2003 - Regulamento do Pagamento e Reembolso do IVA; 

Cabo Verde não parou por aí, tendo aprovado em 2008 o Código do Imposto de Selo, 

pela Lei nº 33/VII/2008 de 8 de Dezembro. Esse código entrou em vigor em 1 de Janeiro 

de 2009 e revogou entre outros diplomas, os seguintes: O regulamento do imposto de 

selo, aprovado pelo diploma legislativo nº 1193, de 29 de Outubro de 1954 e a Tabela do 

Imposto de Selo aprovada pelo Despacho do Ministro das Finanças de 20 de Dezembro 

de 1993. 

Como se disse anteriormente, várias alterações têm sido efetuadas através dos 

Orçamentos de Estado com maior ênfase a partir do ano de 2004. 
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A reforma fiscal em Cabo Verde 

Tabela 1 - Reformas Fiscal em Cabo Verde 

1992-93 Código Geral Tributário, Código de Processo Tributário 

1995 -96 Imposto único sobre rendimentos 

1998 -99  Imposto único sobre património 

2004 Imposto sobre valores acrescentados, imposto sobre consumos 

específicos, pauta de importação  

2008 -09 Reforma da tributação dos rendimentos - Imposto selo. 
 

(fonte própria) 

Os impostos da legislação Cabo Verdiana e os Sistemas de tributação direta e 

indireta  

No âmbito das reformas verificadas em Cabo Verde, nos últimos anos, fizeram surgir sete 

tipos de impostos, sendo os três principais o imposto único sobre rendimentos  (IUR), 

o imposto único sobre o património  (IUP) e o imposto sobre o valor 

acrescentado  (IVA)  e, os restantes, o imposto sobre consumos especiais, o imposto de 

selo, o imposto de circulação e o imposto de incêndio. 

O sistema fiscal é estruturado com vista a satisfazer as necessidades financeiras do Estado 

e demais entidades públicas, realizar os objetivos da política económica e social do Estado 

e garantir uma justa repartição dos rendimentos e da riqueza. Os impostos são criados por 

lei, que determinará a incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias dos 

contribuintes.  

1 – A lei tributação direta sobre o rendimento - IUR 

O imposto único sobre o rendimento 

A Lei nº 127/IV/95, que aprova o Imposto Único sobre os Rendimentos (IUR) que é 

regulamentado pelo Decreto-Lei nº 1/96, é aplicando a todos, que residindo ou não em 

Cabo Verde que aqui obtenham rendimentos. Incide sobre os rendimentos obtidos, no 

período de tributação, pelos respetivos sujeitos passivos, em que engloba as normas da 

tributação dos rendimentos pessoais e as da tributação das empresas. 
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O imposto sobre o rendimento - é imposto que atingem os rendimentos, os lucros e os 

ganhos de capital. Incidem sobre os rendimentos efetivos ou presumidos de pessoas 

singulares, famílias, sociedades ou administrações privadas. Incide sobre propriedade, 

terrenos ou imóveis, desde que os mesmos sejam usados como base de estimativa do 

rendimento dos seus proprietários. 

O imposto sobre o rendimento inclui:  

a) Os impostos sobre o rendimento das pessoas singulares ou das famílias (rendimentos 

do trabalho, de propriedade, de empresas, pensões, etc.), os impostos deduzidos pelos 

empregadores ou retidos na fonte. Os impostos sobre o rendimento dos proprietários de 

empresas não constituídas em sociedades; 

b) Os impostos sobre rendimento ou lucros das sociedades;  

c) Os impostos sobre ganhos de detenção de capital 

d) Os impostos sobre os prémios de lotarias e apostas. Esses são devidos sobre os 

montantes recebidos por quem os ganha. 

Sua incidência 

O IUR incide sobre todos os rendimentos (incidência objetiva) obtidos pelos respetivos 

sujeitos passivos, ou seja, incide sobre o valor global anual dos rendimentos das várias 

categorias de rendimentos: 

Tabela 2 - Categorias do Rendimento do IUR 

 TIPO DE RENDIMENTOS 

Categoria A Rendimentos prediais; 

Categoria B Rendimentos comerciais, industriais, incluindo as mais-valias, as prestações de 

serviços, os rendimentos agrícolas e piscatórios; 

Categoria C Rendimentos de capitais e outros rendimentos tais como os provenientes de jogo, 

lotaria e apostas mútuas; 

Categoria D Rendimentos do trabalho dependente e independente, incluindo as pensões relativas 

à situação de reserva, aposentação ou reforma, de alimentos, rendas temporárias ou 

vitalícias ou de qualquer outro tipo. 

O IUR incide igualmente (incidência subjetiva) sobre todas as pessoas singulares ou 

coletivas que possuam sede ou direção efetiva em território Cabo-verdiano, ou nele 

obtenham rendimentos, quer sejam sociedades ou demais pessoas coletivas de direito 
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público ou privado, quer possuam personalidade jurídica. Logo os não residentes em 

território cabo-verdiano estão sujeitos a IUR unicamente pelos rendimentos nele obtido. 

O período de tributação  

O imposto é devido por cada ano económico ou por cada exercício económico. Mas as 

entidades sujeitas ao imposto que não tenham sede ou direção efetiva no território ou que 

não dispõem de estabelecimento estável poderão optar por um período diferente deste.  

No entanto, o período de tributação pode ser inferior a um ano, a quando período de tempo 

decorrido entre o início ou cessação da atividade, com o fim do exercício. Mas por outro 

lado, pode ocorrer que o período de tributação seja superior a um ano, em que a sociedade 

encontra-se no processo de liquidação, em que o período corresponde á duração do 

processo, considerando o imposto no último dia do período de tributação. 

Determinação da matéria coletável  

Métodos de tributação 

Tendo em conta o capítulo II, art.º 13º do RIUR, no Imposto único sobre os rendimentos 

e para efeitos de determinação da matéria coletável existem três métodos de tributação: 

método declarativo; método da estimativa e método da verificação, podendo variar 

conforme a categoria dos rendimentos. 

Sendo que o método declarativo e o método da estimativa são aplicáveis à tributação 

pessoal e por outro lado o método da verificação é exclusivo para a tributação das 

empresas. 

Passemos a descrever cada um desses métodos de tributação. 

Método declarativo  

Este método de tributação é aplicado na tributação pessoal. O imposto único sobre 

rendimento de pessoas singulares (IUR-PS) incide sobre o valor global anual dos 

rendimentos das várias categorias de rendimentos. 

Se os contribuintes forem casados, ambos os cônjuges ficarão sujeitos a IUR 

relativamente aos rendimentos do agregado familiar. 
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Com este método, a determinação da matéria coletável efetua-se pela declaração do 

contribuinte ou nos casos de substituição tributária pela entidade que legalmente o deva 

fazer. No caso do rendimento do trabalho dependente é a entidade patronal. 

O rendimento coletável da tributação pessoal é o que resulta do englobamento do 

rendimento das várias categorias, ainda que deles isentos, auferidos em cada ano, depois 

de feitas as deduções e os abatimentos. 

O sujeito passivo poderá optar pelo englobamento dos rendimentos sujeitos ao regime de 

taxas liberatórias. São taxas de IUR pagos pelos contribuintes com remunerações não 

fixas, (ex. Rendimento de categoria C - aplicação de capitais). 

Tipos de rendimentos de trabalho 

Rendimentos de trabalho dependente  

Os rendimentos do trabalho dependente são tributados pelo método declarativo. E a sua 

determinação incluirá os rendimentos próprios do contribuinte e os de todo o componente 

do agregado familiar, e quando o contribuinte ou o cônjuge administram os bens. 

Se os titulares de rendimentos de trabalho dependente possuírem, para além deste, outro 

tipo de rendimentos, deverão englobá-los conjuntamente. Como são os casos dos 

rendimentos do trabalho independente, das comissões, das pensões, das prestações de 

serviços e outras atividades profissionais.  

Os rendimentos de trabalho dependente terão uma dedução a título de mínimo de 

existência, em conformidade com a situação familiar. 

Para apuramento do rendimento global líquido de contribuintes residentes em Cabo 

Verde, à totalidade dos rendimentos englobados, abater-se-ão as seguintes deduções por 

agregado familiar: Mínimo de existência, Encargos familiares, Quotizações e seguros, 

Donativos e Crédito de Imposto. 

No preenchimento correto das declarações reside o sucesso no apuramento correto do 

imposto final por parte da DGCI. 
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A declaração do rendimento, Modelo 111 e 112 é apresentada na repartição de finanças 

do domicílio fiscal do contribuinte ou do agregado familiar, ate 31de Março de cada ano 

referente aos rendimentos auferidos no ano anterior. 

O Modelo 112 serve para declarar as despesas dedutíveis, ou seja, aquelas despesas que 

o Estado entende que são úteis e indispensáveis para um cidadão enquanto membro de 

uma sociedade, como por exemplo, as despesas de saúde, despesas 

de educação,  arrendamento de casa, juros habitação, etc. e também serve para declarar 

todos os rendimentos das pessoas. 

O modelo 112 só é entregue na repartição das finanças da área fiscal do contribuinte, 

depois de preenchido no caso de trabalho dependente pelo trabalhador ou pelo titular do 

rendimento, acompanhado dos modelos 111 e 113, preenchidos pela entidade 

empregadora.  

O Modelo 111 é o registo atualizado de cada pessoa credora de rendimentos, mesmo os 

que não tenham tido lugar à retenção do imposto. 

O Modelo 113 é extrato dos registos das pessoas credoras de certos rendimentos, ou seja 

é uma lista resumidamente preparada pela entidade patronal, que coloca os rendimentos 

à disposição dos trabalhadores. 

Rendimentos de trabalho independente 

O rendimento líquido do trabalho independente é determinado pelo método declarativo 

quando o sujeito passivo obtenha juntamente rendimentos com o trabalho dependente. 

Serão deduzidas como despesas de atividade profissional 10% dos rendimentos do 

trabalho independente, quando o contribuinte acumula rendimentos de trabalho 

independente com trabalho dependente.  

Aos contribuintes, que exerçam a sua atividade em conjuntamente com outros 

profissionais, os encargos dedutíveis serão divididos proporcionalmente em função da 

respetiva utilização. 

Quando o titular do rendimento aufere somente o rendimento independente, a matéria 

coletável é determinada de acordo com os pressupostos de método da estimativa ou pelo 

método da verificação com base na contabilidade do contribuinte. 
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Método da estimativa 

Este método de determinação aplica-se a todas as pessoas singulares não enquadradas no 

conceito fiscal de empresas, sendo a matéria coletável determinado por presunção, isto é, 

com base num valor provável que a Administração Fiscal presume ser o correto. 

São tributados por este método as pessoas singulares com rendimento global anual 

inferior a cinco milhões de escudos. 

Determinação da matéria coletável 

O início, cessação e alteração de atividade dos contribuintes enquadrados nesse regime 

são efetuados no modelo 110. As declarações do rendimento dos contribuintes são feitas 

no modelo 1A durante o mês de Março, Repartição de Finanças da sua área de residência. 

Em face dessas declarações dos contribuintes competirá ao chefe da repartição de 

finanças, calcular o volume de negócios, o total dos rendimentos e o total de gastos do 

ano anterior, de cada um dos contribuintes, fixando o montante dos lucros tributáveis. 

Na falta de declaração de rendimentos, após o decurso do prazo legal, a declaração 1 A é 

preenchida oficiosamente pela Administração fiscal. Assim, a matéria coletável será 

determinada oficiosamente por estimativa ou por presunção, tendo em conta as condições 

normais de produção e de mercado nesse ano.  

Os rendimentos do comércio informal serão tributados por índices de vendas, tendo em 

conta os valores mínimos, por sectores de atividades, concedidas pelas Câmaras 

Municipais onde é exercida a atividade. Anualmente os serviços de fiscalização 

procederão ao arrolamento para suporte do processo de determinação da matéria 

coletável.  

A DGCI poderá através de sistema informático adequado proceder à fixação por 

estimativa através de índices por sector de atividade ou outros. 

O lucro tributável é fixado anualmente e deverá ser notificado, por edital ou quando 

possível, em carta registada ou pessoalmente pelo fiscal de impostos.  
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Obrigações acessórias  

Os contribuintes do método da estimativa apresentarão, anualmente, em relação ao 

conjunto das atividades exercidas no ano anterior a declaração modelo 1 A, até 31 de 

Março.  

A declaração modelo 1A será apresentada, em triplicado, sendo no ato de entrega 

devolvido um exemplar devidamente autenticado, na repartição de finanças onde o 

contribuinte tiver o estabelecimento principal englobando nessa declaração os volumes 

de negócios de todos os estabelecimentos que tiver nessa área fiscal.  

Na falta de apresentação da declaração modelo 1A dentro do prazo, incumbirá ao fiscal 

de impostos preencher a declaração modelo 1A com os elementos do arrolamento 

colocação à disposição e reter o imposto único.  

Esses contribuintes são obrigados a possuir livros de registo de compras, vendas e 

serviços prestados. 

A taxa do imposto do método de estimativa é de 20%, em que o pagamento por conta 

ocorre duas vezes por ano (Janeiro e Julho). No mês de Janeiro, o sujeito passivo pagará 

a provisoria e no mês de Julho, a liquidação corretiva.   

Método da verificação  

Este método de tributação aplica-se às empresas. 

O Imposto Único sobre o rendimento das pessoas coletivas (IUR-PC) incide sobre os 

rendimentos obtidos, no período de tributação, pelos respetivos sujeitos passivos. 

São sujeitos passivos do Imposto Único: 

• As empresas: as sociedades nacionais ou estrangeiras, comerciais ou civis sob a 

forma comercial, por quotas, anónimas, as cooperativas, as empresas públicas e as demais 

pessoas coletivas de direito público ou privado com sede ou direção efetiva em território 

cabo-verdiano. 

• Equiparadas a empresas: as pessoas singulares cuja atividade económica seja a de 

importador ou exportador com um volume de negócios superior a 5.000 contos ou aquelas 
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que possuam contabilidade regularmente organizada, bem como as sociedades em nome 

individual. 

• As pessoas coletivas não residentes em Cabo Verde, consideram-se sujeitos 

passivos desde que aqui produzam ou obtenham qualquer rendimento. 

Consideram-se residentes as empresas que tenham sede, direção efetiva ou domicílio 

fiscal, em Cabo Verde. 

 

As obrigações acessórias 

Obrigação de retenção na fonte  

Os contribuintes sujeitos ao método de verificação, bem como quaisquer organismos 

nacionais e internacionais que paguem ou ponham à disposição rendimentos deverão, 

em substituição tributária, no momento do seu pagamento ou colocação à disposição aos 

respetivos titulares, fazer a retenção do IUR. A fonte pagadora é responsável pelo imposto 

que deixar de reter por liberalidade ou por negligência. 

Estas entidades, mesmo que não tenha sido retido o imposto, devem manter o cadastro 

atualizado das pessoas que auferem desses rendimentos, devendo entregar à 

administração fiscal, até 31 de Março, uma cópia do modelo 111, fazendo acompanhar 

do modelo 112 dos contribuintes, anexados dos comprovativos de importâncias que foram 

pagas, impostos retido e bem como deduções que possam ter tido lugar e o respetivo 

modelo 113, em triplicado.  

A entrega no cofre do Estado, dos valores retidos na fonte dos rendimentos sujeitos ao 

IUR, ocorre até o ao dia 15 do mês seguinte,  através das guias GP010  (serviços privados) 

ou GP014 (serviços públicos), acompanhados de um extrato da folha de salários. 
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Obrigações declarativas - Entrega de declarações ao fisco  

Declaração de iniciação, alteração ou cessação de atividade 

A Declaração de Inicio de Atividade antes de iniciar uma atividade sujeita ao imposto, 

Com o preenchimento do modelo 110, a Administração Fiscal, terá o conhecimento do 

sujeito passivo, bem como o tipo de operações que realiza.   

 A Declaração de Alteração de atividade, sempre que houver alteração de quaisquer 

elementos constantes na respetiva declaração de início de atividade durante o exercício 

da atividade da empresa. 

A Declaração de Cessação de atividade no prazo de 30 dias a contar da data de cessação 

de atividade. É obrigatória a entrega da respetiva declaração e a fixação da matéria 

coletável tem por base a declaração modelo 1B, apresentada pelo contribuinte através do 

modelo 110.  

Declaração anual do rendimento e da informação contabilística e fiscal 

Os sujeitos passivos do método de verificação deverão possuir nos seus quadros, 

trabalhadores dependentes ou em regime de prestação de serviços, um técnico de contas 

responsável pela organização contabilística. Os contribuintes são obrigados a apresentar, 

junto da Administração Fiscal ate 31 de Maio, em triplicado, o resultado do exercício 

anterior, com fim de declarar a sua matéria coletável. Faz parte dessa declaração o 

processo de conta, as demonstrações financeiras e os anexos, juntamente com a 

declaração modelo lB e guia de pagamento da autoliquidação. 

Com isso, o contribuinte deverá encerar a sua escrita do exercício, reportado a 31 de 

Dezembro, até 31 de Março do ano seguinte. 

Obrigações de conservação  

Os contribuintes devem organizar e conservar os seus registos de modo a que se possa 

apurar e controlar o rendimento tributável de forma clara e mais transparente possível. 

Pois são obrigados a possuir e a organizar nos prazos legais os livros referidos na lei 

comercial, podendo ser substituídos por modelos informáticos e respeitando a data limite 

de encerramento da escrita. 
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Determinação da matéria coletável pelo método da verificação  

A matéria coletável é obtida pela dedução ao lucro tributável dos montantes 

correspondentes a Prejuízos fiscais e Benefícios fiscais eventualmente existentes. 

O lucro tributável é dado pelo saldo declarado na conta de resultados líquidos, elaborada 

em conformidade com os princípios contabilísticos. 

Cálculo da matéria coletável 

Em Cabo Verde, em termos fiscais, ainda não houve alterações fiscais em conformidade 

com o novo sistema contabilístico e de relato financeiro. A matéria coletável é calculada 

com base no sistema fiscal existente.  

O objetivo é a obrigatoriedade das empresas manter a sua contabilidade organizada de 

acordo com a normalização contabilística e outras disposições legais.  

Assim, determinação da matéria coletável dos sujeitos passivos do IUR-PC tem como 

ponto de partida o resultado líquido do exercício apurado pelo contribuinte. E consoante 

o caso, o resultado contabilístico deve ser alvo de ajustamentos positivos ou negativos 

com vista a atingir o resultado fiscal, que corresponde ao lucro tributável (diferença entre 

os proveitos e ganhos realizados e os custos ou perdas imputáveis ao mesmo exercício), 

deduzidos os prejuízos fiscais dos anos anteriores e benefícios fiscais. 

Caso houver prejuízo fiscal, leva a situação de inexistência de matéria coletável ou 

matéria coletável nula. 

Portante, a matéria coletável é, em regra, determinada pela declaração dos contribuintes, 

tendo por base os elementos contabilísticos, segundo o Sistema de Normalização 

Contabilística, corrigidas segundo as normas fiscais, e sem prejuízo do seu controlo pela 

administração fiscal. Mas na falta de apresentação da declaração de rendimentos, após o 

decurso do prazo legal, a determinação da matéria coletável é efetuada pelo método da 

estimativa não havendo lugar às deduções. 
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LUCRO CONTABILISTICO = RENDIMENTOS - GASTOS 

Artigo 26º do RIUR  

LUCRO TRIBUTAVEL = LUCRO CONTABILISTICO +-CORRECÇÕES FISCAIS 

Adiciona-se os custos não aceites e subtrai-se os proveitos não tributáveis. 

CORRECÇÕES FISCAIS=+ GASTOS NÃO TRIBUTÁVEIS – RENDIMENTOS NÃO TRIBUTAVEIS 

– Nº 1 do Artigo 24º do RIUR 

 

 

Diferença entre Lucro Contabilístico e Lucro Tributável  

O lucro tributável é determinado de acordo com as regras das autoridades fiscais, 

enquanto o lucro contabilístico é feito em conformidade com os princípios contabilísticos 

geralmente aceites (PCGA). 

Pois o lucro tributável equivale ao excesso dos rendimentos tributáveis em relação aos 

gastos dedutíveis no período. 

Quadro resumo da determinação matéria coletável  

 
     

 

  

 

 

  

 

 

(Fonte: Manual do IRC 2008 – Direção Geral dos Impostos, pág. 123)  

 

 

MATERIA COLECTAVEL = LT – (PF + BF) 

Resultado líquido do 
exercício 

+ 
Variações 

patrimoniais 
positivas 

- 
Variações 

patrimoniais 
negativas 

Acréscimo
s e deduções 

Lucro 
tributável ou 
contabilístico 

- 
Prejuízos 

fiscais 
- 

Benefícios 
fiscais 

Matéria coletável  
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Custos/ gastos ou perdas aceites e não aceites fiscalmente 

Consideram gastos ou perdas os que comprovadamente se revelam indispensáveis para a 

realização dos rendimentos ou ganhos sujeitos a tributação e para a manutenção da fonte 

produtora e constantes na contabilidade. Pois não são aceites como gastos, as despesas 

ilícitas e que decorrem de comportamentos que tentam violar a legislação. 

Tabela 3 - Gastos aceites e não aceites fiscalmente 

Gastos (custos) fiscalmente aceite  Gastos (custos) fiscalmente não aceite 
• Encargos da atividade básica, sem as quais não 

funciona uma entidade; 

• Encargos de distribuição e venda, abrangendo os 

de transportes, publicidade e colocação de 

mercadorias;  

•  As despesas financeiras relacionadas com a 

atividade empresarial e ligada à entidade. 

• Encargos e obrigações das organizações a favor 

dos órgãos que o compõe. 

• Encargos com melhoramento e especialização 

técnica do seu pessoal; 

• As obrigações fiscais e parafiscais sujeitam ao 

contribuinte. 

• Reintegração e amortizações dos elementos da 

ativo sujeitos a depreciação;  

• Provisões;  

• Indemnizações e prejuízos resultantes de eventos 

cujo risco não seja segurável;  

• Menos valias verificadas; 

• As rendas originadas pelo contrato de leasing no 

decurso de 3 anos, após a data da formalização 

do contrato.  

 

Os custos de atividades de carácter plurianual, 

periodizados tendo em conta o ciclo produtivo ou 

a duração de produção, previamente autorizado 

pela Administração Fiscal.  

•  Os que não forem considerados indispensáveis 

para a realização dos rendimentos ou ganhos 

sujeitos ao imposto ou para a manutenção da fonte 

produtora. 

•  As reintegrações e amortizações não inscritas 

como gastos ou perdas no período a que 

respeitam;  

•  Aos excessos das reintegrações e amortizações 

de elementos patrimoniais efetuadas, quando 

aplicadas as taxas sobre o valor de aquisição, ou 

quando tenha excedido o período máximo de vida 

útil, ou, na falta, sobre outro valor contabilístico 

devidamente justificado e aceite pela 

Administração Fiscal;  

•  As reintegrações de imóveis, sujeito a 

contribuição predial, nos excessos obtidos 

aplicando as taxas. 

•  As provisões que ultrapassem os limites legais; 

•  As despesas de representação consideradas 

exageradas;  

•  O imposto único e a contribuição predial;  

•  Multas e encargos originados de infrações 

fiscais, assim como as indemnizações pela 

verificação de eventos cujo risco seja segurável.  

•  As menos-valias potenciais ou latentes que 

influenciam os resultados; 

Não sendo possível separar os valores de 

construção e do terreno, atribui a este, 25% do 

valor global. 
Fonte: elaboração Própria, de acordo com o RIUR. 
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A indispensabilidade que reside na essência dos gastos para efeitos fiscais, sendo que a 

diferença reside no custo efetivamente ocorrido em benefício coletivo da empresa é o que 

pode resultar apenas do interesse individual do detentor do capital, sucedendo casos em 

que os custos são manipulados para reduzir o imposto a pagar. 

 

Proveitos/Rendimentos ou ganhos aceites e não aceites fiscalmente 

Consideram-se rendimentos ou ganhos realizados no exercício os derivados de quaisquer 

operações efetuadas pelos contribuintes em consequência de uma ação normal ou 

ocasional, básica ou meramente acessória, e designadamente os resultantes:  

a) Da venda de quaisquer bens ou serviços, de bónus e abatimentos conseguidos, e de 

comissões e corretagens;  

b) De explorações complementares ou acessórias, incluindo as de carácter social e 

assistencial  

c) De rendimentos de bens ou valores mantidos como reserva ou para fruição, salvo os 

que provierem de qualquer título de dívida pública;  

d) De rendimentos de natureza financeira, tais como juros, dividendos e outras 

participações em lucros de sociedades, descontos, comissões, transferências, oscilações 

cambiais e prémios de emissão de obrigações;  

e) De remunerações auferidas pelo exercício de cargos sociais noutras empresas;  

f) De rendimentos da propriedade industrial ou outros semelhantes;  

g) Da prestação de serviços de carácter científico ou técnico.  

Ainda também são tidos como rendimentos ou ganhos:  

a) Os valores de construções, equipamentos, ou outros bens de investimento produzidos 

e utilizados na própria empresa, na exata medida em que os respetivos encargos sejam 

considerados custos do exercício;  

b) As indemnizações que de algum modo, representam compensação dos proveitos ou 

ganhos que deixaram de ser obtidos;  

c) As mais-valias, realizadas com a transmissão onerosa, de elementos do ativo tangível, 

de bens ou valores mantidas como reservas, ou para usufruto. Pois é dada pela diferença, 

entre o valor de realização e o valor de aquisição, eventualmente corrigido.  
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Os rendimentos não são meramente os que derivem do normal funcionamento de uma 

atividade, dado que pontualmente a empresa também faz operações de outras naturezas. 

Assim o conceito de proveitos ou ganhos verifica-se enquanto rendimento bruto relevante 

para efeitos de tributação. 

Relativamente aos rendimentos contabilísticos que não são rendimentos fiscais: 

 Os que decorrem da anulação de gastos não dedutíveis, designadamente, provisões e 

amortizações; 

 As mais-valias potenciais ou latentes que influenciam os resultados. 

Os sujeitos passivos do IUR-PC, estão sujeito ao imposto a uma taxa de tributação 25%, 

em que os pagamentos por conta ocorrem três vezes por ano (Janeiro, Maio e Setembro), 

ou pagamentos adicionais, com base nos resultados obtidos no ano anterior. Em Janeiro 

ocorre o pagamento da liquidação provisória que corresponde a 30% do imposto (IUR-

PC) do ano anterior, quando os resultados são positivos. Na entrega do processo de conta 

juntamente com o modelo 1B (de 31 de Março até 31de Maio). O sujeito passivo deverá 

entregar ou pagar autoliquidação que corresponde a 50% do imposto (IUR-PC) devido 

(de acordo com o lucro tributável calculado pelo mesmo), deduzido da provisoria. Em 

Setembro dá lugar ao pagamento da corretiva, que condiz com os restantes 50% do 

imposto devido. Mas se ao lucro contabilístico for efetuado as devidas correções de gastos 

e rendimentos não aceites fiscalmente, então proceder-se-á a liquidação 

Adicional/Corretiva do imposto de acordo com a matéria coletável fixada pela 

Administração Fiscal. Nisso o contribuinte ou sujeito passivo, receberá uma notificação 

expondo-lhe a sua matéria coletável fixa pela Administração Fiscal e apos dias, deverá 

então efetuar e entregar nos cofres do Estado o valor do adicional do imposto. 

A inspeção tributária terá 5 anos para confirmação da fixação da matéria coletável, que 

poderá dar lugar então a uma nova liquidação adicional do imposto dependendo das 

correções fiscais que achar pertinente efetuar. 

Entidades não residentes  

Relativamente a estas entidades não residentes e com estabelecimento estável, ou seja, 

quando as entidades com empregados ou pessoal com contrato, para exercer uma 

atividade, por períodos seguidos ou interpolado, não inferior a 90 dias, durante um ano, a 

matéria coletável será nos mesmos modos dos estabelecimentos determinados pelo 
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método de verificação, ou seja deduzindo os prejuízos e os benefícios eventualmente 

existentes.  

Caso a entidade operando no território, não dispuser de estabelecimento estável no 

território, a matéria coletável será constituída pelo volume de negócio declarado e 

determinado pelo método da estimativa.  

As garantias dos contribuintes e penalidades 

A administração fiscal exerce as suas funções com o intuito do interesse público, de 

acordo com os princípios da legalidade,  da igualdade,  da justiça e da equidade,  no 

respeito pelas garantias dos contribuintes. Pois, segundo o Regulamento do IUR, aos 

contribuintes lhes assiste, os direitos a reclamações e impugnações, liquidação superior à 

devida e anulação da liquidação. Por outro lado, também estão os sujeitos passivos dos 

impostos, sujeitos a penalidades caso houver infração fiscal. 

Assim sendo os contribuintes tem o direito à informação, a fundamentação e notificação 

de todos os atos praticados em matérias tributaria nomeadamente a reclamação, audição 

e impugnação, a juros indemnizatórios, a redução das multas fiscais, em caso de 

pagamento antes da instauração do processo de transgressão e o direito a benefícios 

fiscais.  

Reclamações e impugnações 

Contribuintes e pessoas solidárias/subsidiariamente responsáveis nos termos da lei 

tributária, pelo pagamento do imposto deverão reclamar e impugnar contra o ato de 

liquidação do imposto, com fundamentos, e nos termos do Código Processo Tributário, 

tendo em contas as suas responsabilidades. 

As decisões da DGCI, serão notificadas ao contribuinte com os devidos fundamentos e 

cabendo ao contribuinte recurso hierárquico dirigido ao membro do governo responsável 

pela área das finanças, nos termos do Código Processo Tributário. 

Mas caso a reclamação do contribuinte for destituída de fundamento haverá uma 

liquidação adicional de origem, com agravamento de 10% da coleta. O mesmo poderá ser 

objeto de reclamação ou impugnação. 
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Liquidação superior à devida 

Se ocorrer a liquidação superior ao devido, por falha do fisco, o contribuinte tem o direito 

de requerer ao chefe da repartição de finanças da sua área, a anulação oficiosa, se ainda 

não tiver decorrido cinco anos, após a abertura dos cofres para cobrança ou sobre o 

eventual pagamento. 

Com a revisão do ato de liquidação, será emitida a nota de crédito. O crédito a ser 

reembolsado, indevidamente cobradas pode ser satisfeito por ordem de pagamento ou por 

compensação nos termos previstos na lei. 

Anulação da liquidação 

A anulação da liquidação por decisão da entidade ou tribunal competente proceder-se-á a 

título de anulação da dívida, restituindo o imposto pago indevidamente ou abatido no 

imposto único, arrecadado por cobrança virtual. 

Sempre que estando pago a contribuição, caso o erro for atribuído aos serviços fiscais, 

serão acrescido juros a favor do contribuinte. E estes são contados dia-a-dia desde a data 

de pagamento da contribuição até a data do processamento da anulação e acrescido à 

importância do processo. 

Penalidades 

As infrações fiscais são divididas em dois (2) (em crimes fiscais e infrações fiscais). Se 

cometidas são punidas de acordo com normas do Código Geral Tributário - CGT. As 

pessoas coletivas são responsáveis pelos crimes, quando cometidos pelos representantes 

e no interesse coletivo. As penas aplicadas vão de multas a prisão em caso do não 

pagamento das multas. O prejuízo causado para o fisco, torna-se a medida que determina 

a pena e são fixados em dias com o mínimo de 10 e máximo de 1000, o que corresponde 

a 1000$00 e 100.000$00 de multas, tratando-se de pessoas singulares, e entre 5000$00 a 

500.000$00 (podendo chegar aos 6.000.000$00) tratando-se de pessoas coletivas. 

Dependo da situação económica e financeira, o infrator fiscal pode pagar por prestações 

as suas multas, dentro de um prazo de 2 anos, quando negociado com o responsável das 

Finanças.  
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No caso de não houver tipificação de qualquer outra infração no CGT, será aplicada 

multa: 200$00 a 100.000$00 no caso de pessoas coletivas e 100$00 a 50.000$00 no caso 

de pessoas singulares. 

As penas prescrevem no prazo de 10 anos. 

 

2 - Tributação sobre o patrimônio  

Imposto único sobre o património (IUP) – imposto sobre riquezas 

São sujeitos ativos do IUP, os Municípios onde se situem os bens sob os quais os sujeitos 

passivos são os frutuários dos proprietários ou usufrutuários dos prédios, 

independentemente de sua residência ou não em território cabo-verdiano. A taxa de 

tributação do IUP é de 3% e deverá ser aplicada sobre os atos que sujeitam a escritura 

pública e sobre o valor patrimonial dos prédios. Ressalta-se que o IUP aglutina todos os 

impostos que dizem respeito ao patrimônio. 

O Imposto Único sobre o Património (IUP) é fixado anualmente pelos Municípios da área 

de localização dos prédios e é aplicado aos prédios rústicos e urbanos inscritos na Matriz 

Predial.  

Os emigrantes estão isentos do pagamento do IUP durante 10 anos ao abrigo do DL 

136/85, para prédios construídos para habitação própria e por compra de prédio, ao abrigo 

do DL nº 78/84, desde que nunca tenham beneficiado de isenção e mediante declaração 

do Banco a comprovar que tem conta poupança emigrante com saldo igual ou superior a 

um terço do valor da compra. 

Logo então, o imposto é pago anual (de Abril a Julho) nas tesourarias da Câmara 

Municipais de cada concelho onde o prédio está localizado, ou seja, é devido pelos 

proprietários ou usufrutuários dos prédios, sejam eles residentes ou não em Cabo Verde. 

3 – A Lei da Tributação indireta sobre a Despesa/gastos 

A aprovação da Lei de Reforma da Tributação sobre a Despesa (Junho 2002) abriu um 

novo capítulo na tributação nacional, constituindo-se como um verdadeiro passaporte 
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para a desejada, e já muitas vezes expressamente requerida, modernização da tributação 

do consumo, mesmo de todo o seu sistema fiscal. 

O completo conhecimento destas novas realidades fiscais, já que não se limita a lei que 

aprova o IVA, mas também a complementar todo o sistema de tributação incidente sobre 

o consumo, com a revisão da Pauta Aduaneira e a reformulação da tributação especial 

sobre certos consumos, apresenta-se essencial quer para a generalidade dos operadores 

económicos quer para o público consumidor em geral. 

1. IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado 

Os impostos indiretos são impostos que incidem indiretamente sobre a riqueza ou 

rendimento, na medida em que incidem sobre a utilização dessa riqueza ou rendimento, 

como seja, por exemplo o consumo. Os impostos indiretos têm como pressupostos a 

tributação na aquisição de bens ou de serviços.  

Com a Lei nº 21/VI/2003 de 14 de Julho, a legislação Cabo-verdiana, introduziu o 

Regulamento do Imposto Sobre o Valor Acrescentado, em que o imposto incide sobre as 

transmissões de bens e as prestações de serviços, realizadas a título oneroso no território 

nacional, de acordo com a localização das operações, e sobre as importações de bens, 

tendendo a englobar todas as atividades económicas, quer sejam de natureza comercial, 

industrial ou profissional obedecendo ao princípio do destino, ou seja, tributando as 

importações e isentando as exportações. 

1.1 O surgimento histórico do IVA 

O IVA nasceu na França no ano de 1954, introduzido no mercado Europeu a partir do ano 

de 1967, adotado por muitos países pela praticabilidade da sua aplicação no respeito ao 

controlo e arrecadação e, em especial, pela particularidade de facilitar as exportações pois 

ao isentá-las não se transfere o imposto de um país para outro. 

Utiliza-se em quase todos os países em diferentes formas, à exceção de Áustria, Estados 

Unidos, Canadá e Japão, que consideram o IVA um imposto fortemente regressivo. 

Em Cabo Verde, nos últimos anos, tem-se implementado um vasto programa de reformas 

económicas, com objetivo de introduzir condições necessárias para possibilitar a 
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substituição da intervenção maioritária do Estado pelo sector privado como agente 

principal do desenvolvimento económico nacional. 

De entre muitas reformas a lei sobre a tributação sobre a despesa (27 de Junho de 2002), 

que inclui para além do imposto sobre Consumo Especiais (ICE) e Direitos de Importação 

(DI), inclui também o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), e a Lei que a 

regulamenta (24 de Abril de 2003), insere-se no Projeto de Racionalização do Sistema 

Fiscal, na sua última etapa. O Imposto Sobre o Valor Acrescentado abreviado por “IVA”, 

criado pela Lei nº 14/VI/2002 e regulamentado pela Lei nº 21/VI/2003, surge da 

necessidade de modernizar e simplificar um conjuntos de impostos anteriormente 

monofásicos transformando-os num impostos de taxa única que incidindo sobre o 

montante das transações realizadas pelos contribuintes, quer se trate de comerciantes, 

empresas industriais ou de simples prestadores de serviços. 

O objetivo essencial é a tributação geral das transações e a sua aplicação, ocorrendo-se 

em todas as fases do circuito económico. Desde da produção ou da importação ao retalho, 

classificando como um imposto pluralístico, cujo, funcionamento dá-se em cascata, ou 

seja, em cada fase atua por tributação das vendas com dedução do imposto a montante 

suportado nas compras, repartindo assim a carga fiscal pelos vários intervenientes no 

processo de produção/distribuição, com recurso a um sistema de pagamentos fracionados. 

O IVA é suportado pelo consumidor final, repercutido no preço pelo qual adquire os bens 

ou serviços, ou seja, o contribuinte de facto, aquele que efetivamente suporta o peso do 

imposto, em que o operador económico, sujeito passivo do imposto, é um mero cobrador 

por conta do Estado. O pagamento do imposto antecede o consumo do bem ou serviço, 

ou acontece no momento da transação. 

1.2 A Incidência 

I- Incidência geral 

O IVA incide sobre as transmissões de bens, as prestações de serviços, as importações de 

bens e operações intracomunitárias efetuadas dentro do território. O artigo 1º do 

Regulamento do Imposto sobre Valor Acrescentado (RIVA) estipula a incidência geral 

deste imposto, nos seguintes termos: 
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Estão sujeitas a imposto sobre o valor acrescentado: 

• As transmissões de bens e as prestações de serviços, realizadas, a título oneroso no 

território nacional, pelos sujeitos passivos agindo como tal, e às importações de bens, 

qualquer que seja a pessoa ou entidade que as efetua. 

Assim sendo, pode-se dizer que o IVA é um imposto geral sobre o consumo. 

 

 

II - Incidência pessoal 

Falar da incidência pessoal, é falar do sujeito passivo do IVA, que não é nada mais do 

que todas as empresas e demais pessoas singulares e coletivas. 

1.3 Liquidação e Pagamento 

Nas operações internas a liquidação do imposto compete aos sujeitos passivos, sendo o 

valor do imposto liquidado adicionado ao valor da fatura ou documento equivalente para 

efeitos da sua exigência aos adquirentes dos bens ou utilizadores dos serviços. 

Nas importações a liquidação do imposto compete à Direção Geral das Alfândegas. 

O imposto é periódico, sendo o montante do imposto relativo a cada período determinado 

por subtração entre o valor do imposto liquidado no período e o valor do imposto 

dedutível do mesmo período. (lei n º14/VI/2002 de 19 de Setembro). 

1.4 Taxas 

Em Cabo Verde o IVA é tributado à taxa de 15%. Evitando-se assim a complexidade 

administrativa para os contribuintes e para a Administração Fiscal que decorreria do 

estabelecimento de várias taxas. A utilização de apenas uma única taxa, torna o sistema 

de tributação mais claro, simples e de fácil administração interna e externa.  

Inicialmente lançado com uma taxa única de 15%, o Orçamento Geral do Estado para 

2005 - Aditado pela Lei nº 53/VI /2005, de 3 de Janeiro consagrou uma situação de 
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exceção para a Hotelaria/Alojamento e Restauração, sectores importante para a economia 

cabo-verdiana, atribuindo uma taxa de IVA de 6% sobre as atividades do sector. 

Declaram-se isentos de IVA, um conjunto de bens considerados essenciais. Também 

tributa-se através do Imposto de Consumos Especiais bens considerados supérfluos, ou 

de luxo, por razões de política económica, social ou ambiental. 

1.5 Três regimes de tributação 

O IVA prevê três regimes de tributação: 

1 - Regime normal – será abrangido todas as empresas tributadas em sede do IUR pelo 

método de verificação. 

Estão abrangidos por este regime as pessoas singulares e/ou coletivas, residentes com 

estabelecimento ou representação que exerça sua atividade com ou sem fim lucrativo e 

que pratique de modo independente uma só operação e conexa com a sua atividade ou 

sujeita a IUR. Ainda estão também abrangidos por este regime as pessoas que pratiquem 

importação de bens, ou os que mencionam indevidamente o IVA em fatura ou 

documentos equivalentes e pelos adquirentes de serviços, nos quais o IVA é liquidado 

pelo próprio utilizador, substituindo o prestador. 

As transmissões de bens, as prestações de serviços e as importações de bens estão sujeitos 

ao imposto e compreendem dois tipos de isenções: sem direito a dedução (ou 

incompletas), os sujeitos passivos não deverão liquidar IVA nas suas vendas e prestações 

de serviços e não têm direito a deduzir o IVA suportado nas suas aquisições e isenções 

com direito a dedução (ou completas) em que os sujeitos passivos não deverão liquidar 

IVA, mas têm o direito a deduzir todo o IVA suportado nas suas aquisições, ou seja, 

recuperam o imposto suportado nas compras, e havendo assim a situação de reembolso 

permanente perante o Estado. 

O IVA suportado só pode ser deduzido se o sujeito passivo estiver enquadrado no regime 

normal e que tenha realizado as operações sujeitas ao imposto e dele não isento. 

Obrigações dos contribuintes 

Os sujeitos passivos do IVA, enquadrados no regime normal, são obrigados a apresentar 

mensalmente (até o último dia do mês seguinte) a declaração periódica - Mod. 106, e o 
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respetivo montante do imposto exigível. A apresentação da declaração periódica é 

obrigatória, mesmo que não haja no período correspondente, quaisquer operações.  

A declaração periódica deve ser entregue no banco ou outra entidade competente da área 

fiscal do contribuinte, quando houver entrega em simultâneo do imposto e ou na 

repartição de finanças da área fiscal do contribuinte nos restantes casos. 

Nas importações o pagamento do imposto é efetuado no ato de desembaraço alfandegário.  

Obrigações declarativas  

Os sujeitos passivos do IVA devem apresentar em triplicado na Repartição de Finanças: 

 A Declaração Periódica (Mod. 106) – no último dia de cada mês, 

impreterivelmente, havendo ou não imposto a entregar e havendo ou não operações. 

 A Declaração de Inicio de Atividade antes de iniciar uma atividade sujeita ao 

imposto – modelo 110. 

 A Declaração de Alteração de Atividade, no prazo de 15 dias a contar da data da 

alteração de quaisquer elementos constantes na respetiva declaração de início de atividade 

– modelo 110. 

 A Declaração de Cessação de Atividade, no prazo de 30 dias a contar da data de 

cessação de atividade – modelo 110.  

Obrigação de faturação  

Os sujeitos passivos devem emitir fatura ou documento equivalente, em duplicado, o mais 

tardar no 5º dia útil, por cada transmissão de bens ou prestação de serviços. A emissão de 

faturas globais deve ser previamente comunicados a D.G.C.I e o seu processamento não 

poderá ir além do 5º dia útil posterior ao termo do período a que respeita. É do conjunto 

das faturas emitidas que em geral, o sujeito passivo retira o valor do imposto que liquidou 

aos clientes nas suas operações e da análise das faturas recebidas dos fornecedores em 

aquisições efetuadas, que pode ser obtido o imposto suportado suscetível de ser deduzido.  

As faturas ou documentos equivalentes devem ser impressos tipograficamente ou 

processados por computador. Quando impressas tipograficamente devem ser em 

tipografias devidamente autorizadas pelo Ministro das Finanças, contendo elementos 
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identificativos da tipografia, terem numeração, designação social e numero identificação 

fiscal. 

Quando processadas por computador devem ser provenientes de programas de faturação, 

conter a expressão “processado por computador” e a sua utilização deve ser previamente 

comunicada à Direção Geral das Finanças. 

Obrigação de escrituração  

Os sujeitos passivos devem dispor de contabilidade organizada de forma a possibilitar o 

apuramento claro e inequívoco do imposto, bem como a respetiva fiscalização do IVA. O 

registo das operações evidencia os montantes liquidado, suportados e dedutível do 

imposto, para o apuramento no final do período, permitindo um adequado controlo. 

Obrigação de arquivo e conservação de documentos  

Na possibilidade de averiguar a justeza dos valores declarados e dos correspondentes 

impostos apurados, os sujeitos passivos são obrigados a arquivar e conservar em boa 

ordem, durante cinco anos, todos os livros, faturas, guias ou notas de devolução, bem 

como todos os restantes documentos de suporte, incluindo os relativos à análise, 

programação e execução de tratamentos informáticos, quando a contabilidade é 

organizada por meios informáticos.  

2 - Regimes especiais do IVA 

O IVA prevê regimes especiais de tributação e obrigações para os contribuintes de 

pequena e pequeníssima dimensão que ficarão enquadrados em regime de isenção e 

regime de tributação simplificada, respetivamente.  

2.1 - Regime especial de isenção – para os pequeníssimos operadores económicos (como 

por exemplo as pequenas mercearias). Não possuem quaisquer estruturas organizativas, 

ou seja, são contribuintes de reduzida dimensão económica. 

Enquadra-se no regime de isenção do imposto os contribuintes que: 

 Não são tributados pelo método da verificação em sede de IUR  

 Não realizem exportações, importações ou atividades conexas  
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 Não tenham matéria coletável superior a 180.000$00  

Os contribuintes enquadrados no regime de isenção não entregam IVA ao Estado, pois 

não devem liquidar IVA aos seus clientes nem deduzir o imposto cobrado pelos 

fornecedores. 

 

Obrigações dos sujeitos passivos 

As obrigações dos contribuintes em regime de isenção são meramente declarativas, pois 

devem apresentar as declarações de início, alteração e de cessação de atividade. 

Entretanto, devem conservar em boa forma os documentos ou comprovativos das suas 

aquisições e exibir sempre que lhes sejam solicitados.  

Caso emitirem faturas ou documentos equivalentes devem pôr-lhe a menção “IVA – 

Regime de Isenção”.  

2.2 - Regime de tributação simplificada – para os pequenos operadores económicos, ou 

seja, nesse regime encontram-se enquadrados os contribuintes que em termos de 

dimensão económica situam-se no intervalo que vai do regime especial de isenção até ao 

regime normal.  

Enquadra-se no regime de tributação simplificada os contribuintes que: 

 Não estão abrangidos pelo regime de Isenção  

 Não são tributados pelo método de verificação em sede de IUR 

 Não realizem operações no âmbito do comércio internacional 

 Não tenham um volume de negócio superior a 5.000.000$00. 

Os contribuintes sujeitos ao regime simplificado de tributação devem entregar ao Estado 

5% do valor das respetivas vendas ou serviços prestados, mas não devem liquidar IVA 

aos seus clientes nem deduzir o imposto cobrado pelos fornecedores.  

Não são obrigados a emitir faturas ou documentos equivalentes, mas caso for feito devem 

fazer expressamente a menção “IVA - Não confere direito a dedução”.  
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Obrigações dos sujeitos passivos  

Os contribuintes sujeitos ao regime simplificado têm as seguintes obrigações:  

 

Apresentar as Declarações  

São obrigados a entregar, em triplicado na Repartição de Finanças:  

 A Declaração Periódica (Mod. 107) – trimestralmente;  

 A Declaração de Inicio de Atividade antes de iniciar uma atividade sujeita ao 

imposto;  

 A Declaração de Alteração de Atividade, no prazo de 15 dias a contar da data da 

alteração de quaisquer elementos constantes na respetiva declaração de início de 

atividade;  

 A Declaração de Cessação de Atividade, no prazo de 30 dias a contar da data de 

cessação de atividade;  

Declaração periódica trimestral e pagamento trimestral do imposto  

São obrigados a entregar trimestralmente ao Estado 5% do valor das respetivas vendas ou 

serviços realizados juntamente com a declaração periódica (Mod. 107), sendo que o 

primeiro trimestre será entregue no mês de Abril, o segundo trimestre no mês de Julho, o 

terceiro trimestre em Outubro e o quarto trimestre no mês de Janeiro do ano seguinte. 

Escrituração das operações  

São obrigados a fazer a escrituração nos livros, rubricados e assinados pela Repartição de 

Finanças, registando no prazo de trinta dias a contar da respetiva receção ou emissão, as 

faturas e documentos equivalentes relativos a bens e serviços adquiridos ou transmitidos. 

Para o efeito devem munir dos seguintes elementos de escrita:  

 Livro de registo de compras;  

 Livro de registo de vendas e serviços prestados;  

 Livro de registo de despesas gerais ou operações diversas.  
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Obrigação de arquivo e conservação de documentos  

São obrigados a arquivar e conservar, em boa ordem, durante cinco anos todos os livros, 

registos e os respetivos documentos de suporte, e exibir sempre que lhes sejam 

solicitados. 

O IVA não é mais um imposto, substitui outros impostos mais gravosos e obsoletos tais 

como o imposto de consumo, a taxa ecológica, a taxa de exploração de lojas francas, o 

imposto de turismo, o imposto de tonelagem e a taxa especial de armazenagem de 

combustíveis. É a adoção de um outro tipo de tributação sobre o consumo. 

2. Imposto de Selo 

Na sequência das reformas fiscais levadas a cabo pelo Estado a Lei nº 33/VII/2008, vem 

revogar, o Regulamento do Imposto de Selo aprovado pelo Diploma Legislativo nº 1193, 

de 29 de Outubro de 1954; a Tabela do Imposto de Selo aprovada pelo Despacho do 

Ministro das Finanças de 20 de Dezembro de 1993; 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 e os artigos 14º a 22º do Decreto-Lei nº 34/2004. 

Este imposto, visa tributar a circulação de riquezas, bens e valores, sobretudo quando tais 

valores ou bens, não tenham sido tributados por outros meios. O Código de Imposto de 

Selo incide sobre as Operações Financeiras (Cap. I), Operações Societárias (Cap. II), 

Transmissões Patrimoniais (Cap. III) e Atos Jurídicos Documentados (Cap. IV), 

designadamente, os atos, contratos, documentos, títulos, livros, papeis, entre outros factos 

previstos no Código. 

Estão fora do âmbito de sujeição do imposto de selo as operações sujeitas ao imposto 

sobre o valor acrescentado e dele não isentas, concretamente as isenções em IVA que não 

conferem direito à dedução, ou seja, as isenções simples. 

O imposto de Selo é um imposto que não incide diretamente sobre o rendimento ou 

património assim como os outros impostos, aplica-se conforme a utilização que o sujeito 

passivo faz dos rendimento ou do património. 
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Tabela 4 - Imposto de Selo em % 

 

Fonte: Anexo do nº 33/VII/2008, I SÉRIE — NO 45 «B. O.» DA REPÚBLICA DE CABO VERDE — 8 DE 
DEZEMBRO DE 2008 

 

3. Imposto sobre Consumos Especiais 

O Imposto sobre os Consumos Especiais “ICE” trata-se de um imposto de natureza 

indireta, incidente numa única fase, sobre determinados bens produzidos, importados ou 

introduzidos no território nacional, como as bebidas fermentadas, tabaco, produtos de 

luxo e produtos ecologicamente lesivos, conferindo assim características de tributação 

não apenas fiscal e sobretudo de tributação extrafiscal, objetivando o aumento das receitas 

fiscais através da oneração de consumos, que pela sua natureza constituem perigos à 

saúde ou sendo mesmos desnecessários. Pois são objetos de uma tributação acrescida, 

que não é feita em sede de IVA, funcionando apenas com uma taxa positiva. 

O imposto é regulamentado pela Lei nº 22/VI/2003 de 14 de Julho contendo uma lista 

anexa de bens sujeitos às respetivas taxas, que fazem parte integrante da Lei. 

A gestão deste imposto, encontra-se a cargo da Direção Geral das Alfândegas pelo facto 

de que a grande maioria dos bens sujeitos a tributação, se situam no momento da 
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importação, uma vez que o volume da produção nacional desses bens sujeitos a este 

imposto é em número reduzido e pela experiência que a instituição já detém na tributação 

dos tabacos, bebidas alcoólicas e refrigerantes de produção nacional. 

Este imposto engloba todas as receitas provenientes de tributação indireta que incidem 

sobre o valor aduaneiro das mercadorias importadas para consumo, cobradas conforme 

pauta aduaneira oficial em vigor. 
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CAPITULO IV - Estudo De Caso – Moave, S.A  

Neste capítulo procuraremos evidenciar as particularidades do estudo de caso realizado, 

através da caracterização da empresa e da base de dados utilizada, a partir das 

demonstrações financeiras e seus anexos. Posteriormente são apresentados e discutidas 

as informações obtidas da respetiva análise.  

Caracterização da empresa  

Historial 

A Moave – Moagem de Cabo Verde S.A., tem a sua sede na cidade do Mindelo ilha de 

São Vicente e também é onde dispõe das suas unidades principais como a fábrica de 

moagem e armazéns. Nas outras ilhas como em Santo Antão - Porto Novo e em Santiago 

- Praia, dispõe de armazéns para distribuição dos produtos. 

Criada em 17 de Julho de 1972, sob a forma jurídica de sociedade por quotas, com um 

capital social inicial de 10 milhões de escudos, reunindo 18 sócios fundadores, na sua 

maioria, antigos importadores de farinha de trigo. As obras de construção começaram em 

Janeiro de 1974 e a entrada em funcionamento da fábrica aconteceu a 20 de Setembro de 

1975.  

Em 1978, o Estado de Cabo Verde é admitido como acionista, com uma participação de 

51% do capital social, realizado através do fornecimento de trigo que beneficiara de 

programas internacionais de ajuda alimentar, passando a Moave a contar nessa altura com 

vinte e quatro acionistas. Em 1995, inicia-se o processo de alienação da participação do 

Estado, que fica concluída em 1998, passando todo o capital social para as mãos de 

privados nacionais, processo esse que culminou com a entrada de mais vinte e sete 

acionistas na Empresa.  

A transição da empresa de uma situação de proteção institucional (monopólio) para uma 

economia de mercado foi feita sob duas perspetivas, esteve por um lado a modernização 

das instalações fabris e por outro, a diversificação das atividades, que veio permitir a 

empresa dedicar as suas atividades a produção e comercialização de produtos alimentícios 

de primeira necessidade como a farinha de trigo, o arroz, o milho e o açúcar.  
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As relações institucionais, particularmente com o governo, desde a criação da Empresa, 

em 1972 até a presente data, têm sido desenvolvidas numa base de muita confiança devido 

por um lado, à importância do trigo na segurança alimentar do país e por outro à qualidade 

da administração e gestão de negócios da sociedade. 

Em 2005 a Moave assina protocolo com o Ministério da Saúde que tem como objetivo 

uma parceria com vista a dotar a empresa de moagem com equipamentos e tecnologia 

para adicionar ácido fólico e ferro às farinhas de trigo e de milho. 

Fruto de estratégias, a Moave apresenta-se, como a principal empresa nacional de 

comercialização dos produtos de primeira necessidade em Cabo Verde. A MOAVE tem 

também diversificado o investimento com a compra de participações de outras empresas, 

começou com a FAMA no início dos anos 80 e tendo continuado com a CV Telecom, 

SITA, BCA, CECV, SCT e SOCIEX. 

O negócio da MOAVE está centrado na produção e comercialização de farinha e na 

importação e comercialização de arroz, açúcar e milho. 

Situação Atual 

Uma das principais empresas de comercialização de produtos de primeira necessidade 

(farinha de trigo, milho, arroz e açúcar) no país, a Moave, possui o tráfego de cargas, que 

nos vários percursos inter-ilhas é superior a 30 mil toneladas por ano, com fortes 

perspetivas de crescimento. 

Em termos de estrutura física, a Moave dispõe de uma unidade de produção de farinha de 

trigo (moagem), com uma capacidade atual de moenda de 95 toneladas de trigo e uma 

unidade de armazenagem, constituída do seguinte modo: 

Um bloco de 12 silos e 6 inter-espaços em betão, destinado à armazenagens da matéria-

prima (trigo) e com uma capacidade de 4.500 toneladas. 

Um bloco de 6 silos em betão, destinado a farinha de trigo e com uma capacidade de 36 

toneladas. 

Um bloco de 4 silos metálicos, destinados igualmente a farinha e com capacidade de 64 

toneladas. 
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Para além disso, dispõe na cidade da Praia de um centro de distribuição com 5.600 m2 de 

área total sendo 2500 m2 de área coberta. 

A empresa utiliza como procedimento para programação da produção o sistema Kanban 

5. Ela é uma ferramenta de programação de compras, de produção e de controlo de stocks 

comandada pelo cliente, ou seja, só se produz com base na procura do mercado.   

Visão 

A Visão da empresa consiste em que “todo o Cabo-verdiano pense na Moave” 

Missão 

Ela tem como missão satisfazer as necessidades básicas a nível alimentar, da população 

de Cabo Verde e por outro lado assegurar a rentabilidade dos acionistas. 

Objetivo 

O objeto Social consiste em fornecer aos clientes um produto de qualidade e a melhor 

preço, para que a empresa, os clientes e população em geral sintam satisfeitos. 

Organização Administrativa da Empresa 

Para fazer face aos desafios com que a MOAVE, SA, se depara diariamente é fundamental 

que a organização esteja consolidada e a estrutura organizacional bem definida. Assim, 

de acordo com o Manual da Organização a estrutura organizacional da MOAVE, 

caracteriza se pelas unidades orgânicas e o seu relacionamento tanto com as outras 

unidades orgânicas como com entidades externas. 

O modelo organizacional contempla duas unidades relacionadas, que é responsável pelas 

operações e comercialização de produtos e uma unidade de suporte responsável pelas 

funções administrativa, financeira, recursos humanos e informática e telecomunicações. 

Existe também uma unidade de apoio ao Diretor Geral que é responsável pelo 

planeamento estratégico, compras, marketing e comunicação e procedimentos. Todas 

estas unidades dependem hierarquicamente da Direção Geral, que por sua vez depende 

do Conselho de Administração. A estrutura orgânica é composta por quatro tipologias de 

unidades orgânicas e funcionais: Direções, Secções, Unidades e Gabinetes.  
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A tabela abaixo identifica as tipologias das unidades orgânicas e a designação da respetiva 

chefia. 

Tabela 5 - Unidades orgânicas da Moave, SA 

Tipologia das Unidades  
Orgânicas  

Chefia da 
Unidade Orgânica 

Critério para a 
Criação 

Direcções  
Unidades orgânicas de carácter permanente com atribuições de âmbito 
operativo, constituindo-se fundamentalmente como unidades de 
planeamento e gestão de recursos e actividades.  

Director Ter no mínimo 5 
Trabalhadores 

Secções  
Unidades orgânicas de menor dimensão que consubstanciam as 
actividades das Direcções de forma focada numa área de especialidade. 
São constituídos por equipas com atribuições técnicas e operacionais 
focadas em determinada estrutura.  

Responsável de 
Secção 

Ter no mínimo 3 
Trabalhadores 

Unidades  
Unidades orgânicas de reduzida dimensão com atribuições focadas 
numa área de especialidade. São constituídas por equipas com 
atribuições técnicas e operacionais focadas em determinada estrutura.  

Não tem chefia 
definida 

Ter no mínimo 1 
Trabalhador 

Gabinete  
Unidades de apoio ao Director Geral, de natureza técnica e 
especializada e de actuação transversal, constituindo-se 
fundamentalmente como unidades de assessoria sem intervenção 
operacional  

Director Geral - 

Fonte: Manual da Organização  

 

 

Organograma da MOAVE 

             

Fonte: http://www.moave.leadership-bt.com/ Manual da Organização 
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Recolha de Dados  

Relativamente à base de dados que servirá de suporte para o estudo de caso, a análise será 

restringida à análise das demonstrações financeiras e seus anexos.   

Analise e evolução dos dados financeiros e não financeiros. 

Os principais dados coletados foram os seguintes:  

Tabela 6 - Demonstração de Resultados da Moave, 2009, 10 e 11 

2011 2010 2009 Valor % Valor %

Proveitos Operacionais 2,384,933,747.00 1,918,316,731.001,729,626,808.00 466,617,016.00 24.32 188,689,923.00 10.9

Custo Existências Vendidas e Consumida 1,796,020,480.00 1,396,895,110.001,333,522,602.00 399,125,370.00 28.57 63,372,508.00 4.75

Margem Bruta de Comercialização 547,929,193.00 505,708,896.00 375,995,496.00 42,220,297.00 8.35 129,713,400.00 34.5

% 30.51 36.2 28.2 -5.69 -16 8.01 28

Custos Operacionais 345,599,332.00 316,639,018.00 272,020,689.00 28,960,314.00 9.15 44,618,329.00 16.4

Resultado Operacionais 243,313,935.00 204,782,603.00 124,083,517.00 38,531,332.00 18.82 80,699,086.00 65

Rentabilidade Operacional -10.2 -10.68 -7.17 -8.26 55.1 -42.77 94

Outros Rendimentos e Ganhos 15,652,795.00 42,653,906.00 59,034,608.00 -27,001,111.00 36.7 -16,380,702.00 -27.8

Outros Gastos e Perdas 9,716,057.00 9,475,570.00 14,043,921.00 240,487.00 2.54 -4,568,351.00 -32.5

Resultados Correntes 249,250,673.00 237,960,939.00 169,074,204.00 11,289,734.00 4.74 68,886,735.00 40.7

Correções Relat. Períodos Anteriores 805,929.00 1,157,561.00 1,014,094.00 -351,632.00 -30.4 143,467.00 14.2

Resultados Antes de Impostos 250,056,602.00 239,118,500.00 170,088,298.00 10,938,102.00 4.57 69,030,202.00 40.6

Prov. P/Imposto sobre Lucros 57,000,000.00 57,000,000.00 37,000,000.00 0 0 20,000,000.00 54.1

0

Resultados Líquidos 193,056,602.00 182,118,500.00 133,088,298.00 10,938,102.00 6.01 49,030,202.00 36.8

Rentabilidade das vendas 8.24 9.57 7.79 -1.34 -14 1.79

Variação 2010/2011 Variação 2009/2010

Fonte: Elaboração própria/ Demonstrações de Resultado 

Os proveitos operacionais vêm aumentando nos últimos anos, passando de 1,729,627 

contos em 2009, para 1,918,317 contos em 2010, cerca de 10.9%, por seu lado em 2011 

os rendimentos atingiram os 2,384,934 contos aumentando 24.3%, relativamente ao ano 

anterior. 

Em 2011 passaram a utilizar o método de Equivalência Patrimonial, o que fez aumentar 

alguns rendimentos, caso dos financeiros. 
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Tabela 7 - Distribuição dos rendimentos pelos anos 

 

Os custos operacionais aumentaram, de ano para ano. Os custos das existências vendidas 

e consumidas aumentam como consequência das quantidades vendidas e dos preços da 

aquisição das mercadorias e matérias-primas. Os custos funcionamentos na mesma linha 

do aumento registado no volume de negócio também aumentam, essencialmente por 

causa dos custos com fornecimentos e serviços externo. 

Os resultados operacionais vêm aumentados ao longos dos últimos anos, ou seja, 

passaram de 124.084 contos em 2009 para 204.783 contos em 2010, garantindo uma 

rentabilidade operacional de cerca de 10.7%, para em 2011 voltar a aumentar para 

243.314, mantendo a rentabilidade operacional próximos dos valores do ano anterior. 

A margem comercial bruta global dos negócios aumentaram 34.5% em relação ao ano de 

2009, passando de 375.998 contos em 2009 para 505.709 contos em 2010. Em 2011 

registou-se mais um pequeno aumento de 8.3%, registando valores próximos dos 547.929 

contos.  

A margem de comercialização refere-se à diferença entre preços a diferentes níveis do 

sistema de comercialização, sendo a diferença entre o preço pago pelo consumidor e o 

recebido pelo produtor. Ou seja mensura a percentagem de cada venda em unidade 

monetária que sobra após a empresa ter pago por seus produtos. 

De realçar que, na análise o que importa para a empresa é a capacidade que o item possui 

em gerar recursos para o caixa da empresa e obviamente quando maior o montante 

proveniente das vendas melhor será o valor criado para os acionistas.  
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Estrutura Patrimonial 

Tabela 8 - Estrutura do património  

variaçao 11/10 variaçao 10/09
Abs % Abs %

1. ACTIVO 1 401 731 1 330 330 1 550 632 71 401 5 -220 302 -14
2. PASSIVO 447 894 352 053 688 267 95 841 27 -336 214 -49
3. SITUAÇÃO LIQUIDA 953 838 978 278 862 365 -24 440 -2 115 913 13

3.1. Capital Social 150 000 150 000 150 000 0 0 0 0
3.2.Reservas 737 218 646 159 579 277 91 059 14 66 882 12
3.3.  Ajustamentos em Ativos Financ -147 178 -147 178 -100 0 0
3.4. Resultados trasitados 20 741 20 741 100 0 0

Valores em Contos

DESCRIÇÃO 2011 2010 2009

 

Fonte: Demonstrações Financeiras 

Em 2011, o facto da mensuração dos investimentos financeiros ser feita pelo Método de 

Equivalência Patrimonial, provocou impacto na estrutura patrimonial da empresa, isto é 

foram efetuados ajustamentos em Ativos financeiros no valor de -147.178 contos, assim 

como a reflexão dos dividendos de uma das participadas.  

Em 2009/2010 houve uma variação negativa nos Ativo Líquidos em 220.302 contos (-

14.21%), para em 2011 registar um aumento de 71.401 contos cerca de 5.4%, isto é, os 

Ativos Líquidos correntes aumentaram 200.036 contos e entretanto os ativos não 

correntes diminuíram em 128.635 contos. 

O Ativo normalmente deverá ser maior que o Capital Alheio, devido a empresa se 

financiar com Capitais Próprios e Alheios. 

Numa ótica financeira, o ativo corresponde às aplicações de fundos ou investimento. 

Estes bens e direitos da empresa são financiados quer por capitais próprios, quer por 

capitais alheios.  

Quando o ativo é maior que o passivo exigível, a situação líquido é denominada 

patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio líquido é a situação líquida positiva ou 

superavitária. 

Se a sociedade for liquidada, será possível pagar todas as suas dívidas. Nesta hipótese, o 

excesso do ativo sobre o passivo exigível deverá ser dividido entre os sócios. 
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O passivo teve uma diminuição de 336.214 contos em 2009/2010, cerca de 48.8%. Em 

2011 novo aumento no montante de 95.841 contos, 27.2 em termos percentuais, 

essencialmente devido ao aumento das contas a pagar (fornecedores) e diminuição de 

financiamentos obtidos. 

Aumento do capital próprio nos anos 2009/2010, no montante de 115.912 contos, 

variação percentual de 13.4%. Contrariamente em 2011 a variação foi negativa, 

registando diminuição em valores a rondar 24.440 contos, cerca de -2.5%.   

Rácios Económicos e Financeiros 

De modo geral verifica-se o reforço substancial de todos os rácios económicos e 

financeiros ao longo dos períodos económicos, demonstrando o bom desempenho da 

empresa, apesar da conjuntura que se tem vivido nos últimos anos. É de realçar a dinâmica 

de crescimento da empresa, mesmo tendo o longo percurso pela frente, ou seja, a 

sustentabilidade funcional e organizacional. 

Tabela 9 - Indicadores económicos/financeiros 

Designação 2011 2010 2009 
Indicadores de Rentabilidade    
Rentabilidade de Ativo (RL/A) 13.70% 13.70% 8.60% 
Rentabilidade de Capitais Próprios (RL/CP) 20.20% 18.60% 15.40% 
Rentabilidade de Vendas (RL/V) 8.20% 9.60% 7.80% 
Indicadores de Liquidez    
Liquidez Geral 2.12 3.02 1.71 
Liquidez Reduzida 0.75 1.59 0.89 
Fundo Maneio 489.562 483.648 399.118 
Indicadores de Solvabilidade    
Autonomia Financeira (CP/AL) 67.80% 73.50% 55.60% 
Solvabilidade (AL/P) 310.60% 377.90% 225.30% 
Cobertura do Imobilizado 2.02 1.8 1.67 
Indicadores de Funcionamento     
Prazo Medio de Recebimentos (dias* Cli/V) 18.4 25.2 27.7 
Prazo Medio de Pagamentos (dias*F/CMVC) 42.1 21.5 126.3 

Fonte: Demonstrações financeiras da empresa. 
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Rentabilidades 

Rentabilidade do Ativo é um indicador muito útil para acompanhamento da evolução ao 

longo do tempo da empresa. A percentagem resultante mostra a eficiência da aplicação 

dos ativos e quanto lucro eles estão gerando, onde quanto for maior a percentagem, 

melhor. 

Este indicador mede quanto a empresa obtém de lucro para cada 100$00 de investimento 

total, por isso, é visto como uma medida de potencial de geração de lucro da parte da 

empresa. Assim é uma medida da capacidade da empresa em gerar lucro líquido e assim 

poder capitalizar-se. É ainda uma medida do desempenho comparativo da empresa ano a 

ano". 

Em uma empresa em que, após apurados o Lucro Líquido e o valor do Ativo, verificar 

que a Rentabilidade deste Ativo tenha sido de 13,70%, pode-se dizer que para cada 

100$00 investidos a empresa ganhou 13$70, ou 13,70% (2010 e 2011) e/ou 8$60 ou 8.6%, 

(2009). 

Rentabilidade dos Capitais Próprios é um importante instrumento da análise financeira. 

Para uma empresa assegurar a manutenção do seu equilíbrio financeiro, necessita de gerar 

excedentes, ou seja, tem que ser rentável. A rentabilidade dos capitais próprios determina 

a sobrevivência financeira da empresa a longo prazo e a atração de capitais, quer próprios 

quer alheios. 

Esse instrumento de medida de desempenho económico é utilizado como: 

• Indicador de eficiência de gestão; 

• Medida da capacidade da empresa em gerar resultados; 

• Planeamento e controlo de gestão. 

A rentabilidade dos capitais próprios diz-nos qual a percentagem de lucro por cada escudo 

investido. A empresa teve uma rentabilidade dos capitais próprios de 20.2%, em 2011, 

isto significa que cada 1.000$00 de capital próprio cria 202$00 de lucro por ano. Esta 

informação é extremamente importante para os investidores, que geralmente são atraídos 

por empresas que têm a capacidade de gerar rentabilidade dos capitais próprios elevados 

numa base sustentada, o que é sinónimo de crescimento e valor acrescentado. 
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A Rentabilidade Líquida das Vendas (RLV): quanto de lucro em escudos, gera a 

empresa por cada escudo de vendas, resumindo o desempenho da empresa. As RLV são 

pois a margem líquida de lucro da empresa. Assim sendo de 2009 para 2010, a margem 

das vendas aumentaram 1.8%, para diminuir em 1.4% em 2011, refletindo o aumento do 

preço dos cereais nos mercados internacionais. 

É melhor que este rácio, esteja a aumentar de ano para ano, ainda que ligeiramente pois, 

se diminuir, como foi o caso em 2011, passado de 9.60%, para 8.20%, explicada pelo 

aumento de preço das matérias-primas ou de consumo utilizadas na produção. 

De destacar que a margem da rendibilidade das vendas situada entre os 5% e 20%, não 

mostra muito perigo e pelo contrário dá sinais de ser muito sustentável. 

A Rendibilidade das Vendas permite conhecer a margem que as vendas estão a produzir 

e como tem evoluído essa margem, podendo também ser avaliada através dos seguintes 

rácios.  

Indicadores de Liquidez 

A liquidez Geral  

É um indicador que determina que se a empresa fosse encerrar suas atividades naquele 

momento, teria ou não condições de honrar seus compromissos com suas 

disponibilidades, mais os seus realizáveis à curto e a longo prazo, sem precisar utilizar o 

seu Ativo Permanente. Para garantir o pontual pagamento de todas as dívidas que se 

vençam no prazo de um ano, o montante dos Capitais Circulantes deve ser, pelo menos, 

igual ao Exigível a Curto Prazo, ou seja, a Liquidez Geral deverá ser, pelo menos, igual 

a 1.  

Rácios da Liquidez Geral entre 1,71, 3.02 e 2,12 (2009, 2010 e 2011) correspondem, em 

geral, a situações de liquidez perfeitamente aceitáveis, mas dependendo, contudo de 

sector para sector. 

Isso indica que, para cada escudo de dívidas totais (seja de curto ou longo prazo) com 

terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de 1$71, 3$02 e 2$12 de bens e direitos de 

curto e longo prazo, para pagar, ou seja, se negociar os bens e direitos de curto e longo 
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prazos, para cada 1$71, 3$02 e 2$12, que recebe, paga 1$00, 3$00 e 2$00 e sobram 0$71 

e assim subsequentemente 0$02 e 0$12. Pelo que não existe problemas de tesouraria. 

Liquidez Reduzida  

Este rácio é frequentemente designado por Rácio de Tesouraria.  

Rácios da Liquidez Reduzida (ou de Tesouraria) entre 0,75, 1,54 e 0.89 correspondem, 

em geral, a situações de liquidez reduzida perfeitamente aceitáveis.  

Quando o quociente for superior a 1, significa que os stocks da empresa estão totalmente 

livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante 

(sem os stocks), pagaria suas dívidas de curto prazo e restaria todo o seu stock livre de 

dívidas. Segundo os relatórios, algum desgaste dos indicadores de liquidez, foram devido 

a essencialmente ao aumento dos compromissos de curto prazo. 

Fundo de Maneio  é a parte dos capitais permanentes que não é absorvida no 

financiamento do imobilizado líquido e que, consequentemente, vai cobrir (parcial ou 

totalmente) as necessidades de financiamento do ciclo de exploração. O fundo de maneio 

corresponde ao montante necessário para uma empresa poder assegurar a sua atividade 

normal. A sua composição está em constante mudança, sendo por isso o fundo de maneio 

líquido é uma medida sumária e útil do ativo e do passivo corrente.  

Indicadores de Solvabilidade 

Os indicadores de solvabilidade diminuíram ligeiramente, consequência da aplicação do 

método de Equivalência Patrimonial. 

O Rácio de Autonomia Financeira 

Rácio financeiro que mede a solvabilidade da empresa através da determinação da 

proporção dos ativos que são financiados com capital próprio. Sendo tudo o resto igual, 

quanto mais elevado este rácio, maior a estabilidade financeira da empresa. Quanto mais 

baixo, maior a vulnerabilidade. 

Assim sendo em 2011, os ativos da entidade foram financiadas em 67.8%, com o capital 

próprio, 73.5% em 2010 e 55.6% em 2009. 
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O Rácio de Solvabilidade  

Este indicador evidencia o grau de independência da empresa em relação aos credores. 

Este indica a proporção relativa dos ativos da empresa financiados por capitais próprios 

versus financiados por capitais alheios. Quanto maior o seu valor, mais garantias terão os 

credores de receber o seu capital e maior poder de negociação terá a empresa para contrair 

novos financiamentos. Quanto mais baixo, maior a vulnerabilidade. 

O indicador de solvabilidade permite avaliar a capacidade da empresa fazer face aos seus 

compromissos assumidos e avaliar o risco, por parte dos seus credores, para futuras 

relações.  

Este rácio encontra-se dependente do grau de cobertura do ativo por capitais próprios e 

da capacidade da empresa de gerar lucros; e do nível do passivo. 

Em 2011, capitais próprios, maiores que os capitais alheios, os ativos foram cobertos em 

310.6%, com o capital próprio, 377.9% em 2010 e 225.3% em 2009. 

Cobertura do Imobilizado 

Indicadores económico-financeiros que evidencia em que medida os valores imobilizados 

brutos estão cobertos por recursos estáveis. A cobertura de investimento (imobilizado) 

determina se a sociedade está a financiar os seus investimentos recorrendo a capitais 

permanentes. 

Por norma, de modo a cumprir a regra do equilíbrio financeiro mínimo, este indicador 

deverá apresentar um valor superior a 1, (2.02, 1.8 e 1.67) para 2011, 2010 e 2009 

respetivamente, o que significa que os capitais permanentes da sociedade se revelam 

suficientes para financiar os investimentos realizados. 

Indicadores de Funcionamento 

Prazo médio de recebimento - que determina quanto tempo (em meses ou em dias) 

demora a empresa, em média, a receber os créditos que concede aos seus Clientes.  

Variações têm-se verificado ao longo dos períodos, pelo que em 2009 o prazo para receber 

dos clientes foi de 28 dias, em 2010, 25 dias e em 2011, 18 dias, pois verifica-se uma 

98 
 



diminuição nos dias de recebimento, revelando que a empresa leva pouco tempo entre a 

venda e contrapartida dos seus clientes. 

Prazo Médio de Pagamento - Determina quanto tempo demora a empresa, em média, a 

pagar as suas dívidas aos fornecedores.  

De 126 dias para 22 foi a variação entre o prazo de pagamento aos fornecedores, registo 

em 2009 e 2010 e para 2011 aumentou o prazo para 42 dias. 

Um valor muito elevado pode identificar dificuldades da empresa em satisfazer as suas 

obrigações. No entanto, um valor baixo pode revelar falta de poder negocial da empresa 

perante os seus fornecedores. 

Rotação  De  Pessoal 

O quadro pessoal da empresa ao longo dos últimos períodos.  

Tabela 10 - Evolução do pessoal na empresa 

Designação  2011 2010 2009 
Nº de Trabalhadores 
Valor acrescentado Bruto 
Produtividade 
 

62 
411.392 
6.635 

 

61 
385.392 
6.491 

54 
308.253 
5.708 

Em 2011, o quadro de pessoal da empresa variou cerca de 2%, tendo o número total de 

trabalhadores passando de 61 para 62, dos quais 34 são efetivos sendo 28 com contratos 

a prazo. Em 2010, a variação do pessoal cresceu 11.5%, em relação a 2009, passando de 

54 trabalhadores para 61, com 34 efetivos e 27 com contratos a prazo. Em 2009 a situação 

era bem diferente, dos 54 funcionários, somente 14 eram efetivos, sendo os restantes 40 

com contratos a prazo. 

Ao nível dos encargos com pessoais, de 2009 para 2010, os encargos aumentar cerca de 

18.4%, justificando o crescimento da massa salarial, traduzindo o ajustamento salarial e 

novas contratações e regularizações feitas. Novamente em 2011, os valores aumentaram 

mais 5.8%, concretizando pelo ajustamento nos salario de 3%.  

A nível de valores acrescentados, em 2010 cresceu 28.5% comparativamente a 2009. E 

em 2011 cresceu 4%. 
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A produtividade do pessoal, na mesma linha dos outros indicadores tem aumentado, 2010 

comparativamente a 2009 aumentou 13.7%, assim como em 2011 que aumentou 2.2%. 

É vantajoso que número de trabalhadores aumente, e que esse aumento seja acompanhado 

de grande aumento dos Resultado Operacional, caso contrário a produtividade poderá 

estar em queda. 

Resultado Contabilístico e resultado fiscal 

Segundo, as notas sobre as contas relativos aos exercícios económicos de 2011, 2010 e 

2009, as demostrações financeiras seguiram todos os aspetos relevantes, no novo Sistema 

de Normalização e Relato Financeiro, com referência a 1 de janeiro de cada ano a que 

respeita.  

As contas foram apresentadas, respeitando os princípios e políticas contabilísticas aceites 

pela generalidade. Sendo assim a empresa e sua administração, responsabiliza pela 

preparação das demonstrações financeiras de modo a que apresentem de forma apropriada 

a situação da empresa e os resultados obtidos. 

As demostrações serão base de análise do trabalho, permitindo tirar conclusões a cerca 

da situação da empresa, bem como o cumprimento do âmbito fiscal. Elementos a serem 

analisados são: Balanço, Demonstração de Resultados, Modelo 1 B, e notificações do 

Direção Geral dos Impostos e contribuições. O objetivo passa por fazer uma análise 

comparativa do resultado obtido contabilisticamente e o resultado apurado fiscalmente, 

bem como o cumprimento das obrigações fiscais. 

O cumprimento da obrigação fiscal: 

A sociedade como sendo um sujeito passivo do imposto, pelo método de verificação e no 

cumprimento da sua obrigação perante a administração fiscal, apresentou anualmente e 

atempadamente, até 31 de Maio do ano seguinte todas as declarações prevista na lei, 

referentes ao exercício do ano anterior, das contas encerradas a 31 de Dezembro. De 

acordo com o artigo 59º RIUR juntamente com o processo de conta foi entregue a 

autoliquidação correspondendo a 50% do imposto calculado do resultado contabilístico, 

deduzido da provisoria e posteriormente corregida pela administração fiscal, dando 

origem à liquidação corretiva. 
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Comparação dos resultados, baseados nos dados contabilísticos e fiscais: 

Tabela 11 - Analise fiscal versos Analise contabilístico 

   

Resultado 
líquido do 
exercício 

Resultado 
Fiscal 

Coleta do imposto 
(lucro *25%) 

2011 

Res. Contabilístico 250,056,602.00 221,471,273.00 55,367,818.25 
Res. Fiscal 250,056,602.00 225,556,976.00 56,389,244.00 

Variação 0.00 4,085,703.00 1,021,425.75 
         

2010 

Res. Contabilístico 239,118,498.00 226,867,769.00 56,716,942.25 

Res. Fiscal 239,118,498.00 227,527,854.00 56,881,963.50 

Variação 0.00 660,085.00 165,021.25 
         

2009 

Res. Contabilístico 170,088,298.00 148,363,707.00 37,090,926.75 

Res. Fiscal 170,088,298.00 152,025,701.00 38,006,425.25 

Variação 0.00 3,661,994.00 915,498.50 
(Fonte: elaboração própria) 

O valor dos excessos de custos apurado pela A.F foi encontrado a partir do confronto 

entre o montante dos custos presente no balancete de verificação, os artigos de RIUR e 

do Orçamento de Estado (OE) de 2005, e a Portaria n.º 3/84 de 28 de Janeiro que regula 

o limite percentual do montante de custos a ser considerado para efeitos fiscais. 

Da análise dos dados, do Balanço, Demonstração Resultado e Modelo 1B, verificou-se 

que os resultados contabilísticos, antes dos impostos referentes aos anos de 2009, 2010 e 

2011 respetivamente eram de (170.088.298, 239.118.498 e 250.056.602), das quais foram 

feito o apuramento fiscal, ou seja, adicionou-se os custos/gastos não aceites fiscalmente 

e subtraiu-se os proveitos/rendimentos não aceites fiscalmente, tem sido obtidos 

resultados tributáveis nos valores (148.363.707, 226.867.769 e 221.471.273) 

respetivamente. 

Do apuramento da matéria coletável por parte da administração Fiscal – DGCI, foi 

determinado e liquidado que o imposto correspondente aos rendimentos do exercício 

económico de 2009, segundo o regulamento do IUR, no valor de 152.025.701 escudos 

feitas a correções fiscais. Do exercício económico de 2010, foi fixada a matéria coletável 

na quantia de 227.527.854 escudos, relativo ao ano, tendo por base o modelo 1 B. 
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Relativamente ao exercício de 2011, com base nos documentos da escrita, foi fixado a 

matéria coletável no valor de 225.556.976 escudo. Após a determinação da matéria 

coletável foi aplicado a taxa de 25 %, aos resultados ficando os Impostos assim 

distribuídos pelos anos: (38,006,425.25, 56,881,963.50, e 56,389,244.00). 

 

Tabela 12 - Analise dos Guias Pagamentos do Imposto 

 

Fonte. Dados da DGCI 

 

Após a análise por parte da administração fiscal e feitas as correções fiscais fixou o 

imposto sobre os rendimentos a pagar pela empresa relativo ao ano económico de 2009, 

da qual foi acrescido a quantia de 915.499 escudo, em relação ao valor apurado 

internamente pela empresa, segundo os seus relatos financeiros. Esta variação deve-se 

essencialmente à regularização dos rendimentos não tributáveis e dos gastos não aceites 

fiscalmente, ou seja, dos valores aceites, em partes pela Administração Fiscal tendo em 

conta os limites estabelecidos pela legislação, como sendo as provisões para além dos 

limites legais, os bens de uso mistos, entre outros. 

Do resultado da matéria coletável, foi entregue para os cofres do tesouro público, o valor 

da liquidação corretiva, de 18.995.152, depois de deduzida a autoliquidação.  

LIQUIDAÇÃO
PROVISORIA

AUTOLIQUIDA
ÇÃO

LIQUIDAÇÃO
CORRECTIVA

TAXA DE
INCENDIO

2011 17 064 589,00 11 435 411,00 27 540 871,00 779 526,00
2010 11 332 473,00 17 025 998,00 28 523 493,00 910 990,00
2009 9 753 066,00 8 921 873,00 18 995 152,00 558 341,00
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Em 2010, a variação entre o resultado contabilístico e fiscal foi de 165.021 escudos. Como 

resultado da análise fiscal, ficou determinado uma liquidação corretiva no valor de 

28.523.493 escudos, tendo em conta as liquidações provisoria e a autoliquidação. 

Em 2011, o Imposto único sobre o rendimento, registou maior discrepância em termos de 

valores dos resultados contabilísticos e fiscais, tendo mesmo a maior variação dos últimos 

3 anos, atingindo mesmo uma variação de 1.021.426 escudos. 

Tendo como base o modelo 1B, a administração fiscal, determinou que o valor do imposto 

era de 27.540.871 escudos, após fazer as devidas correções, deduzindo do pagamento da 

autoliquidação e outras deduções ao nível das amortizações e reintegrações, as provisões 

para além dos limites legais, como os gastos de bens de uso misto. 

As correções que foram feitas pela Administração Fiscal foram a nível dos gastos, que 

não são aceites fiscalmente e rendimentos não tributáveis.  

Os gastos não aceites fazem aumentar a matéria tributável e pelo contrário os rendimentos 

não tributáveis fazem diminuir a matéria coletável. Quanto maior são os resultados 

contabilísticos/fiscais, maiores são os imposto a ser arrecadados, ou seja, o imposto varia 

no mesmo sentido que o resultado.  

Relativamente aos gastos que não são aceites fiscalmente. 

São gastos, os que comprovadamente forem indispensáveis para a realização de 

rendimentos sujeitos a impostos ou para manutenção da fonte produtora. 
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Em termos fiscais, corrigiu-se nas declarações apresentadas os seguintes aspetos: 

Tabela 13 – Correções dos Resultados pela ótica fiscal 

RESULTADO ANALISE FISCAL 2011 2010 2009 
RENDIMENTOSTOS NÃO TRIBUTÁVEIS       
  Rendimento participal noutras empresas 40,799,692.00 35,878,643.00 37,748,423.00 
  Reversões de imparidade 5,779,323.00 4,027,398.00   
  Outros proveitos 265,608.00 0.00   
  Soma 46,844,623.00 39,906,041.00 37,748,423.00 
GASTOS INACEITAVEIS PARA EFEITOS FISCAIS       
  As Reintegrações e Amortizações para além do limite legal 496,354.00  926,064.00 
  Custos com comunicações (uso misto) 127,916.00 194,379.00 183,810.00 
  Gastos com combustíveis (uso misto) 543,360.00 455,706.00   
  IÚR e Contribuição Predial Autárquica 0.00 846,656.00 187,496.00 
  Perdas imputáveis a Exercícios anteriores 0.00 1,148,809.00 2,255,390.00 
  Perdas extraordinárias não declaradas 4,528.00 10,000.00 21,730.00 
   Créditos Incobráveis     1,495,071.00 
  Provisão do exercício 17,312,600.00 24,155,680.00 14,135,015.00 
  Amortizações Bens de uso Misto 0.00 0.00 481,250.00 
  Gastos em Subsidiarias, Associadas 3,165,918.00 0.00   
  Correções Rel. A Períodos Anteriores  450,340.00 0.00   
  Gastos com deslocações e estadas e Despesas de Representação 243,981.00 0.00   
  Insuficiência de Estimativa 0.00 1,007,813.00   
  Soma 22,344,997.00 28,315,397.00 19,685,826.00 

Fonte: elaboração própria/notificação DGCI. 

1. Amortização e reintegração para além do limite legal  

Reintegrações/depreciação são valores monetários que a lei designa como custo anual dos 

bens móveis, para depois do tempo de vida útil ter dinheiro para comprar outras novas ou 

substitui-las. Amortizações têm o mesmo objetivo só que é aplicado para os bens imóveis.  

As depreciações do ativo fixo tangível, contabilizadas como gastos, no exercício, são 

calculadas pelo método das quotas constantes, com aplicação das taxas da tabela a que se 

refere o n.º 1 da Portaria n.º 3/84, de 28 de Janeiro de 1984, as quais se ajustam à vida útil 

estimada. 

São objeto de reintegração e amortização os elementos do ativo tangível sujeitos a 

deperecimento, isto é, aqueles que com carácter repetitivo, sofrerem perdas de valor 

resultantes da sua utilização no decurso do tempo, do progresso técnico ou outras causas. 

Ou salvo razões devidamente justificadas, reconhecidas pela administração fiscal. Só 

podem praticar-se relativamente aos elementos do ativo tangível, a partir da sua entrada 

em funcionamento, ou relativamente aos elementos do ativo intangível, a partir da sua 

aquisição ou do início de atividade, se for posterior, ou ainda, quando se trate de 
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elementos especificamente associados à obtenção de ganhos, a partir da sua utilização 

com esse fim. Só são aceites para efeitos fiscais quando contabilizadas como gastos ou 

perdas do exercício a que respeitam e esteja dentro do limite expresso na tabela 

apresentada a seguir.  

Não é permitida amortizadas ou depreciadas dos bens durante o período de aquisição, 

produção ou construção, uma vez que os bens ainda não entraram em funcionamento ou 

seja, não estão ao serviço da empresa e portanto não contribuem para formação dos 

rendimentos. 

Taxas de amortização e reintegrações 

Exemplo resumidamente das principais rubrica e taxas utilizadas: 

Tabela 14 - Amortizações e Reintegrações com as taxas 

Designação Taxas 
1. Edifícios e Outras construções: 
Edificações ligeiras madeira, metal etc. e instalações fixas próprias dos 
edifícios e outras construções  
Muros, silos, e outras construções similares  

 
10% 
 
5% 

2. Equipamento básico: 
Aparelhos eletrónicos, de laboratório 
Maquinas  
Posto de transformação  
Restante equipamento básico, máquinas e outras instalações  

 
20% 
16.6% 
5% 
10% 

3. Ferramentas e utensílios: 
Ferramentas e Utensílios de uso específico nas diversas indústrias  
Restantes ferramentas e utensílios   

 
25% 
20% 

4. Material de Carga e Transporte:  
Veículos automóveis pesados e mistos  
Restante material de carga e transporte  
Veículos automóveis ligeiros   

 
20% 
16.6% 
12.5% 

5. Equipamentos Administrativos e Social e mobiliário diverso:  
Máquinas de calcular, escrever e contabilidade  
Mobiliário metálico  
 Mobiliário não metálico  
Restantes equipamentos administrativos e social e mobiliário diverso  

 
20% 
8.33% 
12.5% 
25% 

6. Outras Imobilizações corpóreas  10% 
7. Outras imobilizações incorpóreas – incluem patentes, marcas, 
alvarás, licenças, privilégios, concessões e outros direitos e contratos 

 
33,33% 

Portanto da aplicação das taxas aceites fiscalmente e em concordância com os art.º 31, 32 

e 33 do RIUR, corrigiu-se em 2011 o valor de 496.354$00, em 2010 o valor de 

496.354$00 e em 2009 o valor foi de 926.064$00, ou seja esses são os montantes a mais 
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que são gastos contabilísticos, mas para o fisco ultrapassam os limites legalmente aceites 

como gastos fiscais, por isso não podem ser aceites como gastos fiscais.      

2. Provisões para além do limite legal  

As provisões para além do limite legal não são considerados gastos para efeitos fiscais ou 

seja, serão acrescidos ao resultado contabilístico do exercício. Por isso não são 

considerados como gastos para efeitos de tributação em IUR. 

De facto, as perdas por imparidades e provisões constituídas para fazer face a perdas de 

valor dos investimentos financeiros, tanto temporários como permanentes, não são 

dedutíveis para efeitos fiscais. Porque não se destinam a compensar perdas que decorrem 

da atividade normal da empresa e não estão previstas na legislação como tal. 

A provisão para imposto não é dedutível para efeitos fiscais porque não está prevista na 

legislação como gasto fiscal.  

A legislação aceita as provisões, reguladas com o artigo 38º do Regulamento de IUR e a 

Portaria nº 62/88 de 31 de Dezembro, ou seja, são de considerar ou deduzidas para efeitos 

fiscais as que se destinarem a fazer face a obrigações e encargos derivados de Processos 

Judiciais em Curso, o que determina a inclusão daqueles entre os gastos ou perdas do 

exercício, também as que tiverem por fim a cobertura de Créditos de Cobrança Duvidosa, 

tendo em conta da soma dos créditos sobre clientes no fim do exercício, ainda as que se 

destinam a cobrir as Perdas de Valor das Existências e as que tiverem sido constituídas 

em harmonia com a disciplina imposta pelo Instituto de Seguros às empresas submetidas 

à sua fiscalização. 

As taxas e dos limites das provisões: 

Tabela 15 - Provisões e taxas 

Rúbricas Taxa 
anual 

Taxa 
limite 

Para créditos de cobrança duvidosa 4% 5% 

Para perdas de valor das existências 10% 10% 
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Em relação às provisões que no ano anterior foram consideradas gastos sem efeito fiscal, 

quando foram anuladas ou reduzidas ou utilizadas foram rendimentos não tributáveis no 

ano seguinte. 

3. Despesas de representação exageradas  

A questão de natureza fiscal, onde as principais cautelas devem se com os gastos, 

designadamente ao nível da não dedutibilidade do IVA e da sua aceitação como gasto 

fiscal ou seja, para determinação do lucro tributável só aceita 30% a 50% desses gastos 

escriturados e verificando a identidade e autêncidade fiscal do documento. Estes gastos 

estão sobretudo relacionados com os documentos de suporte que raramente satisfazem 

todos os requisitos legais, designadamente a insuficiente identificação da empresa. As 

despesas de representação são aceites até aos limites estabelecidos para a função pública, 

ou seja, não são aceites os gastos escriturados mesmo que devidamente documentados, 

na parte em que a Administração Fiscal as repute exageradas. 

Esta medida tem como principal objetivo o combate à evasão fiscal no sentido de evitar 

a contabilização de encargos que não foram, efetivamente, suportados no âmbito do 

desenvolvimento da atividade empresarial, mas sim suportados no âmbito da esfera 

privada.  

De realçar que para esta rubrica só foi objeto de correção no período de 2011, um valor 

de 243.981$00, contribuindo de forma positiva para determinação da matéria tributável. 

4. Excesso de comunicação  

De acordo com a doutrina fiscal, normalmente os gastos com telemóveis não são aceites 

a totalidade do gasto para determinação do resultado fiscal, visto ser considerado um bem 

de uso misto, assim só de 30% a 50% (O.E 2005) é que é aceite como gasto fiscal. Durante 

os três períodos em estudos corrigiu-se um valor aproximado de 200.000$00. 

5. Excesso de combustível  

Partindo do pressuposto que os gastos, são da entidade, sujeito passivo do imposto, e as 

mesmas produzem rendimentos para empresa, a AF, procedeu-se à correção em 2010 no 

valor de 445.706.00 e em 2011 o valor de 543.360.00, sendo que em 2009, não houve a 

necessidade da regularização. De acordo com a legislação fiscal, o IVA suportado na 
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compra de combustíveis utilizáveis em viaturas automóveis não é dedutível, à exceção do 

gasóleo, cujo imposto será dedutível de 30% a 50% (O.E 2005), salvo se for utilizado em 

veículos pesados transportes e máquinas. 

6. Correções relativos períodos anteriores  

De acordo com a legislação fiscal, essa rubrica não está de acordo com o princípio de 

especialização do exercício, pelo que o gasto não é aceite tendo em conta o nº 1 do art.º 

26º RUIR. Só em 2011 foi feita a correção no valor de 450.340.00. 

7. Gastos em subsidiárias, associadas  

Esta conta regista os gastos e perdas relativos às participações de capital, derivados da 

aplicação do método da equivalência patrimonial, sendo considerados para o efeito 

apenas os resultados dessas entidades.  

8. Perdas extraordinárias de exercício anterior  

Os gastos são reconhecidos no período a que dizem respeito. As perdas realizados no 

exercício anterior àquele a que o ano fiscal respeita são imputáveis ao mesmo exercício, 

e estão sujeitos à correção do fisco.  

Relativamente aos rendimentos contabilísticos que não são rendimentos fiscais: 

Os que decorrem da anulação e utilização de gastos não dedutíveis, designadamente, 

provisões e amortizações/depreciações, das mais-valias potenciais ou latentes que 

influenciam os resultados. 

A determinação do resultado fiscal também pode ser apurada por correções decorrentes 

de erros na execução da contabilidade e/ou preenchimento das declarações e ainda devida 

a interpretação diferentes tanto de natureza contabilística como fiscal dos gastos e 

rendimentos. 

A tributação pessoal e a retenção na fonte dos rendimentos pagos aos colaboradores. 

IUR-PS 

O Imposto Único sobre Rendimentos Pessoas Singulares, definidos pela Lei nº 127/IV/95 

e regulamentado pelo Decreto-Lei nº 1/96, é aplicado a todos as Pessoas Singulares, que 
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residentes ou não em Cabo Verde, e obtendo aqui rendimentos. Sua tributação é pessoal, 

pelo método declarativo, e pela prévia retenção na fonte variando consoante o escalão e 

categoria dos rendimentos. 

Aos trabalhadores independentes e profissionais liberais, a matéria coletável é 

determinado pelo método estimativa, ou em outro caso, pelo método de verificação tendo 

em conta a contabilidade do sujeito passivo. 

Relativamente a obrigação declarativa, os contribuintes do método declarativo, 

entregaram ate 31 de Março de cada ano seguinte, por meio da entidade empregadora, no 

caso dos titulares únicos dos rendimentos ou pelo próprio, as declarações de rendimentos 

(modelo 111 e 112), na repartição das Finanças.   

Cabendo o preenchimento do Modelo 111 e 113 à empresa ou entidade patronal, enquanto 

o Modelo 112 cabe ao trabalhador, porque é ele quem sabe das suas despesas e encargos 

familiares e da eventualidade de existência de outros tipos de rendimento que ele possa 

ter auferido. 

Em relação às retenções na fonte, os saldos das contas da empresa, Moave a 31 de 

Dezembro, foram regularizados até o 15º dias do mês de janeiro do ano seguinte conforme 

manda a legislação, ou seja, cada Orçamento do Estado, fazendo cumprir os 

regulamentos. Ou seja, foram entregues ao cofre do Estado todos os valores retidos tanto 

do dos trabalhadores dependentes e bem como os trabalhadores independentes e 

prestadores de serviços que não são considerados profissionais liberais. 
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Tabela 16 - Retenção e declaração do imposto em 2009,10 e 11 

 

Da análise do quadro acima, pode se constatar que durante os anos de 2009 a 2011, o 

valor das retenções na fonte foram subindo gradualmente, tendo em conta o aumento de 

número de trabalhadores e o ajustamento salarial de 3% que se verificou no último ano.  

Dos valores retidos e entregues ao tesouro nacional de 2009 a 2011, com um total de 

12.141 contos Cabo-verdianos em 2011, traduzindo o referido aumento da massa salarial 

representando 41% dos valores retidos e pagos ao Estado, pois variando mais 10% do que 

do ano anterior, (31%) para um total de 9.344 contos. Os 8.352 contos representam 28% 

do total das retenções anuais durante 2009.   

A análise fica assim cingida a apenas a retenção na fonte, por parte da entidade 

empregador, visto que, possui muitos funcionários e fica difícil de reunir todas condições 

para fazer um estudo mais detalhado sobre a matéria coletável de cada um dos 

trabalhadores. 

Mas, da diferença entre o imposto sobre rendimentos devido a final por cada trabalhador 

e o que tiver sido entregue no cofre do Estado, em resultado da retenção na fonte efetuada 

pela entidade patronal, será liquidado adicionalmente e restituída até Setembro do ano 

seguinte, tendo em conta o preenchimento do modelo 112 e suas despesas e rendimentos 

prováveis, devidamente justificadas.  

Quanto aos contribuintes que o Estado terá que devolver o Imposto, só serão restituídos 

se tiverem a sua situação fiscal, devidamente regularizada perante a Administração Fiscal. 
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O Imposto Sobre O Valor Acrescentado 

O imposto sobre o valor acrescentado é hoje considerado um imposto global, ou seja, um 

imposto existente em vários Países do mundo inteiro. Existe cerca de 150 países e a 

tendência é para que os Estados cada vez mais evoluam para uma tributação indireta, uma 

vez que, dadas as suas características, se assegura uma maior neutralidade na tributação 

e se aumenta a capacidade de obtenção de receitas pelos Estados. 

O IVA visa tributar todo o consumo em bens materiais e serviços, abrangendo na sua 

incidência todas as fases do circuito económico, desde a produção ao retalho. Mas tributa 

apenas o valor acrescentado em cada fase do circuito económico, não constituindo gasto 

para a empresa, uma vez que o consumidor final é que a suporta.  

A Moave, Moagem de Cabo Verde, SA., é um sujeito passivo de IVA tributado pelo 

regime normal, porque a empresa tem contabilidade organizada e é tributado em sede do 

IUR pelo método de verificação. A sua atividade é a produção e comercialização de 

produtos alimentícios de primeira necessidade como: a farinha de trigo, o arroz, o milho 

e o açúcar.  

Fiscalmente a sociedade tem cumprido com as suas obrigações, tanto da obrigação de 

emitir faturas, fazendo respeitar o art.º 32º RIVA, assim como da escrituração tendo em 

conta uma contabilidade organizada, o arquivo e conservação dos documentos suportes 

das suas transações principalmente a obrigação declarativa apresentando periodicamente 

a declaração do IVA – modelo 106, conforme o art.º 37º do regulamento IVA. 
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Situação da empresa perante o IVA 

Tabela 17 - Situação da empresa em relação ao IVA 

 

Fonte: Modelos 106 – Dezembro 2009 a 2011. 

Da análise dos modelos 106 dos três anos consecutivos (2009, 2010 e 2011), verificou-se 

que a empresa tem estado sempre em crédito IVA perante a Administração Fiscal. Facto 

justificado pela comercialização dos bens isentos do IVA, como sendo o caso dos cereais 

e a açúcar, de acordo com o nº 1 da lista anexa do RIVA. Devido às suas especificidades 

a empresa está sempre em situação de crédito. Pois nos períodos os montantes dos 

impostos dedutíveis superaram os montantes dos impostos liquidados, fazendo resultar 

uma situação de impostos a favor do sujeito passivo. 

O apuramento do imposto corresponde à diferença entre o valor do imposto liquidado aos 

clientes em cada mês e o valor do imposto suportado nas operações tributáveis efetuadas 

no mesmo período, dando ao sujeito passivo o direito deduzir o IVA.  

Sendo valores dos créditos que excederam o limite fixado pelo regulamento, de 

250.000$00, a empresa exerceu o direito aos reembolsos efetuados pela Direção Geral 

das Contribuições e Impostos, e tendo uma resposta positiva em relação pedido de 

reembolso. 

IUP – A tributação do património  

Anualmente o imposto sobre o património é fixado pelo Município, onde fica localizado 

os prédios, inscritos na matriz predial, sobre os quais recai a taxa de 3% sobre o valor dos 

mesmos pagos anualmente.  

1 773 259,00

7 326 251,00

3 171 067,00

2009 2010 2011

Credito de Imposto

Credito de Imposto
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Analisandos documentos suportes, verificou-se que a empresa tem cumprido fiscalmente 

com as suas obrigações fazendo os pagamentos dos impostos que lhe compete e dentro 

do prazo estabelecido pela lei, ou seja, no período de Abril e Setembro. 

Portanto, foram pagas os impostos sobre o valor patrimonial dos prédios situados no 

território do município em harmonia com a classificação dos prédios em rústicos e 

urbanos, bem com o valor do uso de veículos automóveis registados.  

Da análise documental verificou-se que foi pago em 2009 o valor de 187.496$00, em 

2010, o valor foi muito mais elevado, no total de 846.656$00, sendo que em 2011 o 

montante foi dentro da média normal, baixando para 193.591$00. Valores esses que nos 

períodos fiscais correspondentes fizeram aumentar a liquidação do imposto sobre o 

rendimento da sociedade em estudo. Portanto, o gasto com o Imposto sobre o património 

é considerado um gasto não aceite para a efeitos de tributação em sede do IUR, tendo em 

consideração o art.º 33 do RIUR. 

As principais políticas e princípios contabilísticos usados na preparação das 

demonstrações financeiras 

Do estudo dos documentos e relatos financeiros, constatou-se que a Moave, SA., cumpre 

com os princípios contabilísticos geralmente aceites. É de referir que as demonstrações 

financeiras da entidade foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, 

com base nos livros e seguindo em todos os aspetos relevantes e registos contabilísticos 

mantidos de acordo com os princípios consagrados nas Normas de Relato Financeiro 

integrados no SNCRF adotados em Cabo Verde e as demais legislações. 

As mesmas foram preparadas atendendo a conversão dos custos históricos e em 

conformidade com os pressupostos contabilísticos da continuidade, regime do acréscimo, 

da contingência, da materialidade e agregação, da prudência e da substancia sobre a 

forma. Fez se também respeitar o princípio da especialização dos exercícios. 

Relativamente a depreciação dos bens a Moave, SA., utilizou sempre o método das quotas 

constantes com as taxas consistentes aos períodos anteriores, de acordo com a tabela das 

taxas de Amortizações e Reintegrações a que se refere o nº da Portaria nº3/84 de 28 de 

Janeiro. 
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Conclusão e Consideração Finais  

Como forma a atingir objetivos propostos e afirmar as hipóteses colocadas inicialmente, 

neste trabalho, baseado em pesquiza exploratória e descritiva, efetuando consultas em 

vários livros e documentos cujo assunto se relaciona com o tema em estudo e, para a 

concretização do estudo caso prático fez-se análises dos processos de relatórios e contas, 

utilizados para a determinação da matéria coletável pela repartições de finanças, 

cumprindo os objetivos, tanto em geral bem como em específico. 

 Em relação a pergunta de partida do trabalho pode se concluir em concordância com a 

hipótese que as informações contabilísticas produzidas pelas empresas tendo em conta o 

SNCRF, nos período em estudo, foram de extrema importância, tanto a nível de gestão 

como ao nível da Administração Fiscal, pelo que sem o auxílio de tais informações tornar-

se-ia impossível determinar a matéria coletável da empresa e consequentemente não 

haveria uma base de comparação entre vários anos de forma a melhorar os pontos fracos 

e conseguir uma melhor eficácia e eficiência.  

Uma apreciação neste trabalho é que as informações contabilísticas realmente são de 

muita importância para o efeito de tributação das empresas, pois nas informações 

contabilísticas que se encontra as provas concretas dos gastos, dos rendimentos e logo da 

situação financeira do contribuinte. Ela dá-nos uma informação real, permanentemente 

atualizada, que permita conhecer o verdadeiro valor de determinados elementos 

patrimoniais, com a imediata e direta repercussão que este, tem sobre o valor líquido da 

empresa em atividade. 

Atualmente, com SNCRF e com a globalização e internacionalização das economias, 

considera se uma necessidade eliminar obstáculos relativamente à comparabilidade e 

fidedignidade da informação financeira. As empresas passaram a ter a possibilidade de 

divulgar os seus resultados em vários mercados, fruto da aplicação de um referencial 

contabilístico coerente na preparação e apresentação das demonstrações financeiras. É 

um fato que as empresas necessitam de um controlo contínuo, sobre todas as suas 

operações, controlo para orientar o processo de decisão.  

Resumidamente podemos afirmar que as informações financeiras tratam se de um 

importante ferramenta a disposição dos gestores visto que busca minimizar os gastos com 

encargos tributários e impostos que abocanham uma grande parcela do facturamento das 
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empresas, através do conhecimento da legislação fiscal, normalmente trabalho do 

contabilista, ao apurar da melhor forma os impostos sempre visando o mínimo de 

dispêndio para a empresa. E dessa forma possibilitar que os recursos economizados gerem 

novos investimentos. 

Fazendo um retrato da empresa em estudo, através da recolha de dados, é possível 

observar a saúde financeira da referida empresa, Moave, Moagem de Cabo Verde, SA., 

tendo conseguido manter ao longo dos tempos uma posição privilegiada do mercado, 

visto a quase nula concorrência. Através dos rácios foi possível constatar que durante os 

anos de 2009, 2010 e 2011 a rendibilidade do ativo situada em média nos 12%, ou seja, 

com um mínimo de ativo a empresa conseguia gerar resultados para os detentores de 

capital, tendo uma taxa de retorno do capital investido situada nos 18%, mostrando uma 

gestão eficiente dos recursos e das aplicações que foram feitas. O volume de negócio 

também o é satisfatório, vistos os 8.5%, representarem a percentagem depois de 

deduzidos, todos gastos e impostos, cabendo essa percentagem aos investidores. 

Em termos de liquidez a empresa consegue fazer face aos seus compromissos seja de 

curto ou longo prazo sem dificuldades, garantia que é dada pela liquidez geral e a 

capacidade em gerar excedentes. A empresa consegue financiar a si, com os seu próprios 

meios sem recorre a financiamento externo, fazendo sempre aumentar a sua produtividade 

e tendo capacidade em gerar mais postos de trabalho como tem-se vindo a acontecer.  

A nível fiscal tem-se cumprido rigorosamente com as suas obrigações, constituindo um 

bom contribuinte para o Cofre Publico do Estado, com valores dos impostos arrecadados 

a rondar muitos milhares de escudos cabo-verdianos.  

Do trabalho conclui-se que a Moave, Sa., é um parceiro importante do Estado, para o 

desenvolvimento do país e dos seus colaboradores, bem como de toda a população visto 

ser um dos principais agentes económicos, tanto na produção e comercialização de 

produtos de primeira necessidade, ou seja, para além do objetivo principal a empresa 

também tem a preocupação social do seu meio envolvente. 

Com a nova realidade do país recomenda-se que sejam feitas mudança, na reformar o 

sistema fiscal que está desatualizado visto que a partir dos anos noventa o sistema fiscal 

Cabo-verdiano não foi alvo de nenhuma atualização no sentido de representar um passo 

considerável em frente, tendo em conta a realidade económica do país, pois desde a 
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década de 1960 tem vindo a evoluir de forma desajustada, acentuando a complexidade 

excessiva e a desigualdade de tratamento na determinação dos rendimentos tributáveis.  

O sistema fiscal era e ainda o é estruturado para satisfazer as necessidades financeiras do 

Estado e demais entidades públicas, com vista a realização dos objetivos da política 

económica e social do Estado, enquanto deveria garantir uma justa repartição dos 

rendimentos e da riqueza.  

A tributação sobre rendimentos das empresas, as regras fiscais, não acompanharam as 

alterações verificadas no novo sistema contabilístico, o que leva que as empresas 

continuem a socorre-se de legislação ultrapassada em comparação com normas 

contabilísticas modernas.  

Desta forma, pensamos ter alcançado de uma forma significativa o objetivo geral de 

analisar a importância da informações financeira, tendo em conta o SNCRF, como auxílio 

da gestão e na determinação da matéria coletável, pois claro, num ambiente fiscal 

desatualizado, ainda que entendemos haver muito por estudar, pesquisar e analisar em 

torno da matéria fiscal Cabo-Verdiana e da atividade económica duma empresa. 
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APURAMENTO FISCAL    
  2011 2010 2009 

1 - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO 250 056 602,00 239 118 498,00 170 088 298,00 

2 - PROVEITOS NÃO TRIBUTÁVEIS       

  Rendimento participal noutras empresas 40 799 692,00 35 878 643,00 37 748 423,00 

  Reversões de imparidade 5 779 323,00 4 027 398,00   

  Outros proveitos 265 608,00 0,00   

  Soma (2) 46 844 623,00 39 906 041,00 37 748 423,00 

3 - PROVEITOS NÃO DECLARADOS       

  …. 0     

  Soma (3) 0 0 0 

4 - GASTOS INACEITAVEIS PARA EFEITOS FISCAIS       

  4.1 - As Reintegrações e Amortizações para alem do limite legal 496 354,00 496 354,00 926 064,00 

  4.2 - Custos com comunicações ( uso misto) 127 916,00 194 379,00 183 810,00 

  4.3 - Gastos com combustíveis (uso misto) 543 360,00 455 706,00   

  4.5 - Imposto Único sobre Rendimentos e Contribuição Predial Autárquica 0,00 846 656,00 187 496,00 

  …. 0,00 0,00   

  4.8 - Perdas imputáveis a Exercícios anteriores 0,00 1 148 809,00 2 255 390,00 

  4.9 - Perdas extraordinárias não declaradas 4 528,00 10 000,00 21 730,00 

  4.10. - Créditos Incobráveis     1 495 071,00 

  4.10 - Provisão do exercício 17 312 600,00 24 155 680,00 14 135 015,00 

  4…. Amortizações Bens de uso Misto 0,00 0,00 481 250,00 

  4.11 - Gastos em Subsidiarias, Associadas 3 165 918,00 0,00   

  4.12 - Correções Rel. A Períodos Anteriores e Imposto sobre o Património 450 340,00 0,00   

  4.13 - Gastos com deslocações e estadas e Despesas de Representação 243 981,00 0,00   

  4.111 - Insuficiência de Estimativa 0,00 1 007 813,00   

  Soma (4) 22 344 997,00 28 315 397,00 19 685 826,00 

5 -RESULTADO FISCAL ( LUCRO OU PREJUIZO) (1-2)+3+4 225 556 976,00 227 527 854,00 152 025 701,00 

A - LUCRO FISCAL Soma (1) 225 556 976,00 227 527 854,00 152 025 701,00 

B - DEDUÇOES 0     

  Soma (2) 0 0 0 

C - MATERIA COLECTAVEL (1-2) 225 556 976,00 227 527 854,00 152 025 701,00 

LIQUIDAÇAO CORRECTIVA DE 2012       

  7 .Resultado Fiscal Fixado 225 556 976,00 227 527 854,00 152 025 701,00 

  8. Imposto Apurado (7* 25%) 56 389 244,00 56 881 963,50 38 006 425,25 

  9. Liquidação Provisoria de 2012 17 064 589,00 11 332 473,00 9 753 066,00 

  10. Imposto de Incendio de 2012 341 292,00   195 061,00 

  11. Autoliquidação 2012 11 435 411,00 17 025 998,00 8 921 873,00 

  12. Autoliquidação de incendio 2008 0,00     

  13. Dedução de IUP 193 591,00     

  14. Dedução do IUR - Juros 154 782,00     

  15. Imposto a Pagar IUR 27 540 871,00 28 523 492,50 19 331 486,25 

  16. Imposto de Incendio a pagar 2% * (11 + 15)-12 779 525,64 910 989,81 565 067,19 
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