MINISTERIO DA ECONOMIA, CRESCIMENTO E COMPETITIVIDADE

DIRECÇÃO GERAL DO COMÉRCIO

PROCEDIMENTOS PARA LICENCIAMENTO DA ACTIVIDADE COMERCIAL
Para o exercício das actividades de importação e exportação, as empresas devem registar-se
junto da Conservatória de Registo Comercial e obter uma autorização prévia do
departamento do governo responsável pela área do comércio. No quadro da política de
descentralização a competência para o licenciamento dos retalhistas foi transferida para os
Municípios em 1982. Do mesmo modo a competência para o licenciamento dos
importadores e exportadores foi delegada nas Câmaras do Comércio a partir de 2000.
Para efeitos de inscrição prévia, as empresas devem preencher os seguintes requisitos:
Requisitos gerais
•
•
•
•
•
•

Possuir capacidade comercial;
Não ter previamente declarado falência ou insolvência;
Não ter sido condenado nos últimos cinco anos por delito fraudulento contra a
propriedade, saúde pública ou economia nacional;
Possuir um mínimo de qualificação académica obrigatório;
No caso de pessoa colectiva (i.e. corporação ou sociedade por quotas), estar registada
com agências/entidades apropriadas;
Ter cumprido as obrigações fiscais.

Requisitos especiais para importador
•
•
•

Possuir capital social mínimo 5 milhões de escuT 8so7800010.s9-8so(4534 5 Euro),
Possuir armazéns adequados ao tipo de actividade a exercer;
Ter um sistema de contabilidade organizado de acordo com o Plano Nacional de
Contabilidade, sob responsabilidade de um técnico de contas, acreditado pelo Ministério
das Finanças.

Requisitos especiais para exportador
•
•
•

Possuir licença de exportação;
Possuir armazéns adequados ao tipo de actividade a exercer;
Ter um sistema de contabilidade organizado de acordo com o Plano Nacional de
Contabilidade, sob responsabilidade de um Técnico de Contas acreditado pelo
Ministério das Finanças.
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Procedimentos de licenciamento para importador/exportador
Requisitos do Requerente
Documentos
Procuração
e
carta
dos
requerente(s) solicitando licença
de importação ou de exportação
Certidão de nacionalidade do(s)
requerentes/sócios ou cópia do
Bilhete de Identidade ou do
Passaporte.
Certidão de Registo Comercial
com indicação do capital social
afecto à actividade comercial
(5.000.000
de
escudos
caboverdeanos para comércio
geral;
2.500.000
escudos
caboverdeanos para comércio
especializado)
Certidão do Registo Criminal dos
gerentes.

Quem Emite

Observações

Requerente

Caso o pedido seja efectuado por
interposta pessoa

Requerente

Ou qualquer outro documento que
ateste
a
nacionalidade
dos
requerentes/sócios

Deve conter nº de matrícula, capital
Conservatória de Registo social, nomes dos titulares da gerência,
direcção ou administração da empresa
Comercial

Conservatória do
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Outros Requisitos

Documentos

Quem Emite

Declaração do requerente da
qual conste que é civilmente Requerente
capaz e que não está inibido de
exercer comércio.
Plano de Contas para a
Contabilista
contabilidade da empresa
Termo de Responsabilidade do
Contabilista
contabilista

Observações
Assinatura
notário.

reconhecida

pelo

De acordo com o Plano Nacional de
Contabilidade
Tem de estar inscrito na Direcção
Geral de Contribuições e Impostos

Impressos e outros
Documentos

Quem Emite

2 fotos tipo passe
Requerente
2 impressos de alvará
Câmara de Comércio
2 impressos de pedido de Câmara de Comércio
licenciamento
2 impressos de cartão de Câmara de Comércio
comerciante

Observações
Por cada gerente

Por cada gerente

As actividades de importação e de exportação, para os operadores devidamente licenciados,
são livres e estão sujeitos a registo prévio que se destina apenas a fins estatísticos.
A importação de produtos para uso pessoal, sem valor comercial, não estão sujeitos a
nenhuma prescrição em matéria de registo.
O licenciamento da importação baseia-se nas secções da nomenclatura aduaneira (Sistema
Harmonizado) em vigor em Cabo Verde. A importação de produtos das Secções I a XXI da
pauta está isenta de quotas.
Certos produtos estão sujeitos a restrições de entrada e saída do território nacional, devido a
aplicação de leis e regulamentos sobre a segurança, em diversos aspectos -militares,
sanitários, ambientais ou económicos:
•
•
•

Controlo de armas, munições e outros equipamentos de guerra e militares;
Protecção da vida e saúde humana, animal ou vegetal;
Protecção da moralidade pública;
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•
•
•
•

Transferência de ouro, prata e pedras preciosas ou semipreciosas;
Protecção da propriedade artística e cultural nacional;
Controlo de narcóticos;
Lixo tóxico ou nocivo, material nuclear, produtos radioactivos ou quaisquer outros
utilizados no desenvolvimento ou exploração de energia nuclear.

Apesar de Cabo Verde não ser membro de algumas convenções sobre espécies animais ou
vegetais em perigo de extinção, com base em recomendações da Organização Mundial das
Alfândegas, aplica de facto essas convenções.
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