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2. Gozam de isenção de direitos de importação os 
equipamentos recetores, nomeadamente set-top box que 
obedeçam aos parâmetros técnicos definidos por despacho 
conjunto dos ministros responsáveis pela tutela setorial 
e finanças.

3. Gozam de redução de 50% da taxa de direitos de 
importação, no âmbito do projeto de implementação da rede 
de televisão digital terrestre, os televisores importados que 
obedeçam os parâmetros técnicos definidos por Resolução 
do Conselho de Ministros, visando a massificação do 
acesso à televisão digital.

4. A importação dos televisores analógicos de radiofusão 
televisiva fica sujeita ao pagamento da taxa de 10% do 
Imposto sobre o Consumo Especial.

Artigo 39.º

(Incentivos ao ensino à distância)

1.Ficam isentos de direitos aduaneiros e do imposto 
sobre o valor acrescentado a importação de máquinas 
automáticas para processamento de dados e suas unidades 
(computadores portáteis, desktop e Tablet), efetuados pelo 
estabelecimento de ensino ou de formação profissional 
localizado no território nacional e certificados pelas 
entidades competentes ou estudantes matriculados nos 
referidos estabelecimentos de ensino ou de formação 
profissional.      

2. Fica isento do imposto sobre o valor acrescentando, 
nos termos do número 15 do artigo 9º do respetivo código, 
as transmissões dos equipamentos mencionados no 
número 1 destinados ao estabelecimento de ensino ou de 
formação profissional localizados no território nacional e 
certificados pelas entidades competentes ou estudantes 
matriculados nos referidos estabelecimentos de ensino 
ou de formação profissional. 

3. Fica isento do imposto de selo a utilização, juros e 
comissões na concessão de créditos destinados à importação 
ou aquisição dos equipamentos mencionados no número 
1, nos termos dos números 1 e 2.

4. A atribuição da isenção prevista no número 1 é da 
competência da DNRE. 

5. As transmissões isentas ao abrigo do número 2 
devem ser comprovadas através da declaração emitida 
pelo estabelecimento de ensino e guardada no arquivo 
do transmitente, devendo fazer menção expressa desse 
facto na fatura. 

6. A falta do documento comprovativo referido no número 
anterior determina a obrigação para o transmitente dos 
bens de liquidar o imposto correspondente. 

7. A falsa declaração é punida nos termos da lei. 

8. O conteúdo normativo deste artigo é aplicável, 
também, às importações efetuadas no regime simplificado 
aduaneiro.

Artigo 40.º

(Bonificação de taxa de juros para microprodução  
de energias renováveis)

1. São bonificados em 50% os juros dos créditos 
contratualizados pelas famílias e micro e pequenas 
empresas, legalmente constituídas, junto das instituições 
financeiras para aquisição de equipamentos e serviços 
de instalação, destinados à microprodução de energia 
renovável, nos termos da lei.    

2. Esta bonificação aplica-se aos consumidores finais 
enquadrados na categoria de baixa tensão normal.

Artigo 41.º

(Incentivos à importação de alimentos, medicamentos  
e materiais de irrigação)

1. No âmbito do programa para mitigação da seca, 
a importação de pastos, alimentos e outros produtos 
para vacinação e desparasitação de animais, bem como 
de materiais para irrigação gota-a-gota, fica isenta de 
pagamento de:

a) Direitos de importação;
b) Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA); e
c) Taxas, contribuições, emolumentos, custas, incluindo 

taxa comunitária, cobradas pelas entidades 
intervenientes no processo de licenciamento 
e desembaraço alfandegário de mercadorias 
(Direção Geral de Alfândega, ENAPOR, Direção 
Geral do Comércio e Indústria, Direção Geral da 
Agricultura, Silvicultura e Pecuária e Entidade 
Reguladora Independente da Saúde).

2. A isenção prevista no número anterior aplica-se, 
igualmente, na produção de alimentos para animais, com 
as necessárias adaptações. 

Artigo 42.º
(Incentivos à dessalinização de água para uso na agricultura)

1. Ficam isentas de direitos de importação e imposto sobre 
o valor acrescentado (IVA) as importações de máquinas, 
equipamentos e respetivos acessórios e peças separadas, 
bem como, todo o tipo de material necessário ao processo 
de dessalinização de água para uso na agricultura, 
efetuadas pelas empresas devidamente licenciadas e 
autorizadas pelo setor. 

2. Ficam isentos de direitos de importação e imposto 
sobre o valor acrescentado as importações de painéis 
fotovoltaicos e respetivos inversores para produção de 
eletricidade com base na energia solar, baterias para uso 
exclusivo no armazenamento da energia solar produzida 
a ser utilizado no processo de produção de água para 
agricultura, efetuadas pelas empresas devidamente 
licenciadas pelo setor, associação do setor agrícola 
legalmente constituída e inscrita na plataforma de ONG, 
bem como as cooperativas agrícolas e demais organização 
de produtores. 

3. A isenção prevista no número anterior fica condicionada 
ao parecer favorável da entidade responsável pela gestão da 
água para agricultura e da Direção Nacional do Ambiente.

Artigo 43.º
(Benefícios aos agricultores e criadores de gado no âmbito  

da regularização de prédios rústicos)

1. Fica isento do pagamento de emolumentos e do imposto 
de selo os atos notariais, incluindo as escrituras e os atos 
notariais avulsos, necessários para a regularização de 
registo dos prédios rústicos.

2.  Ficam, igualmente, isentos do IUP as transmissões 
dos prédios rústicos, bem como os ganhos resultantes da 
alienação onerosa de direitos reais sobre os prédios rústicos 
destinados às atividades comerciais ou industriais.

3. As isenções previstas nos números anteriores 
aplicam-se apenas aos agricultores e criadores de gado, 
devidamente certificados pela entidade competente.

Artigo 44.º
(Bonificação de taxa de Juros)

É inscrita uma dotação de 132.000.000$00 (cento e 
trinta e dois milhões de escudos), para bonificação de 
taxa de juros decorrentes de linhas de crédito para micro, 
pequenas, médias e grandes empresas e internacionalização 
das empresas Cabo-verdianas.
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