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DISFCFFIS035 

Fiscalidade Cabo-Verdiana 

Objetivos Gerais 

Este curso tem como objetivo, atualizar e consolidar os conhecimentos e competências 

necessárias para entender e executar os processos fiscais à luz das normas e legislação em 

vigor em Cabo Verde. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos ficarão aptos a: 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos quanto à legislação fiscal em Cabo Verde e sobre os 
procedimentos dos principais impostos e taxas em vigor; 

 Compreender os princípios, os conceitos e as regras aplicadas ao sistema fiscal Cabo 
Verdiana. 

Destinatários 

Este curso é dirigido a todos os profissionais envolvidos e com responsabilidades nos 

processos fiscais segundo a legislação Cabo Verdiana e/ou visem uma especialização na área 

da fiscalidade. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

18 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – O Sistema Fiscal Cabo-Verdiano 

 A informação contabilística como suporte da matéria coletável; 

 Evolução histórica do quadro de impostos; 

 Tributação sobre os rendimentos: 

o Imposto único sobre os rendimentos de pessoas singulares (IUR); 
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o Imposto único sobre os rendimentos de pessoas Coletivas e Equiparadas. 

 Tributação sobre o consumo: 

o O Imposto sobre o valor acrescentado. 

 Tributação sobre o património: 

o O Imposto único sobre o património. 

 O imposto de selo: 

o Incidência real; 

o Sujeitos passivos; 

o Taxas; 

o Obrigações declarativas;  

o Pagamento; 

o Penalidades. 

 A segurança Social: 

o Os trabalhadores; 

o A entidade patronal. 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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