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ApresentAção

Neste trimestre o tema seleccionado para a edição da Newsletter é “Normalização contabilística - Emissão de 
facturas ou documentos equivalentes”. Destacam-se sinopses da temática, publicações do BCV, e legislações sobre 
o tema. Todas as publicações constantes desta edição estão disponíveis para consulta e empréstimo na Biblioteca.

Emissão de facturas ou documentos equivalentes
By Assembleia Nacional  

1. A factura ou documento equivalente referidos no artigo 25° devem ser emitidos o mais tardar no quinto dia útil 
seguinte ao do momento em que o imposto e devido nos termos do artigo 7°. Todavia, no caso de pagamentos relativos 
a uma prestação de serviços ainda não efectuada, a data da emissão do documento comprovativo coincidira sempre 
com a do recebimento de tal montante.

 2. Nos casos em que seja utilizada a emissão de facturas globais, o seu processamento não poderá ir além do quinto dia 
útil posterior ao termo do período a que respeita. 

3. As facturas ou documentos equivalentes serão substituídos por guias ou notas de devolução quando se trate de 
devoluções de bens anteriormente transaccionados entre as mesmas pessoas. A sua emissão processar-se-á, o mais 
tardar, no quinto dia útil seguinte a data da devolução. 

4. Os documentos referidos nos números anteriores devem ser processados em duplicado, destinando-se o original ao 
cliente e a cópia ao arquivo do fornecedor.

5. As facturas ou documentos equivalentes devem ser datados, numerados sequencialmente e conter os seguintes 
elementos: 
a) Os nomes, firmas ou denominações sociais e a sede ou domicilio do fornecedor dos bens ou prestador dos serviços 

e do destinatário ou adquirente, bem como os correspondentes números de identificação fiscal dos sujeitos passivos 
do imposto; 

b) A quantidade e denominação usual dos bens transmitidos ou dos serviços prestados, devendo as embalagens, não 
transaccionadas, serem objecto de indicação separada e com menção expressa de que foi acordada a sua devolução; 

c) O preço líquido de imposto e os outros elementos incluídos no valor tributável; 
e) O motivo justificativo da não aplicação do imposto, se for caso disso. 

6. As guias ou notas de devolução deverão conter, além da data, os elementos a que se referem as alíneas a) e b) do 
número anterior, bem como a referência a factura a que respeitam. 

7. A numeração sequencial a que se referem os números 5 e 6, quando não resulte do processamento em saídas de computador, 
deve ser impressa em tipografias autorizadas pelo membro do Governo responsável pela área das Finanças. 

8. As facturas, documentos equivalentes e guias ou notas de devolução, impressas tipograficamente, devem conter os 
elementos identificativos da tipografia, nomeadamente a designação social, sede e número de identificação fiscal, bem 
como a respectiva autorização ministerial. 

Continue a ler o artigo Regulamento de Imposto Sobre Valor Acrescentado, Assembleia Nacional.
 In Boletim Oficial nº 21, Lei21/VI/2003 de 14 de Julho 2003, p. 268-298 

Banco de Cabo Verde



Biblioteca do Banco de Cabo Verde2

o sistemA de normAlizAção ContABilístiCA e de relAto 
FinAnCeiro - snCrF - de CABo Verde + Fl CódiGo de ContAs

ALMEIDA, Rui M.P.; BARROS, Argentina F. L.
s.l.: ATF - Edições Técnicas, 2009, 584 p.
MON 02505 A; MON 02505 B

A dinâmica de desenvolvimento de Cabo Verde vem sendo uma constante, 
com impactos significativos na economia, como atestam a graduação a país de 
rendimento médio, a parceria especial com a União Europeia e a entrada para a 
OMC. 
Atento a evolução que vem acontecendo no mundo ao nível da contabilidade e 
do relato financeiro, o Ministério das Finanças decidiu em boa hora proceder a 
reestruturação do normativo contabilístico em Cabo Verde. 
Esta decisão ganhou forma com o Despacho 09/2007 de 16 de Agosto de 2007 nomeando a Comissão de Modernização 
Contabilística com a missão de estruturar e apresentar um novo modelo de contabilidade e de relato financeiro cuja 
proposta deu origem ao SNCRF- Sistema de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro que foi oficializado 
por via do decreto-lei 5/2008 de 4 de Fevereiro de 2008, decretos normativos e portaria de 29 de Dezembro de 2008, 
com entrada em vigor em 1 de Janeiro de 2009. 
O SNCRF vem harmonizar as normas de contabilidade de Cabo Verde com as normas internacionais o que constitui 
um factor importante de competitividade e internacionalização da economia Cabo-verdiana.

destAques de oBrAs

normAs internACionAis de relAto FinAnCeiro (iFrsstm): 
inCluindo As normAs internACionAis de ContABilidAde 
(iAss) e interpretAções A 31 de mArCo de 2004

ORDEM DOS REVISORES OFICIAIS DE CONTAS; INTERNATIONAL 
ACCOUNTING STANDARDS BOARD
Lisboa: OROC, 2005, 1678 p.
ISBN 972-99043-3-2 * MON 05133

Contém as tomadas de posição oficiais e obrigatórias emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). 
É apresentado o texto completo de todas as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (IFRS), Normas Internacionais de Contabilidade (IAS), Interpretações 
e documentação de suporte emitida pelo IASB -guias de implementação e exemplos ilustrativos. 
Este volume de 2004 inclui as novas Normas Internacionais de Relato Financeiro: 
IFRS 1 Adopção pela Primeira Vez das IFRS
IFRS 2 Pagamento com Base em Acções
IFRS 3 Concentrações de Actividades Empresariais
IFRS 4 Contratos de Seguros
IFRS 5 Activos Não Correntes Detidos para Venda e Unidades Operacionais Descontinuadas 

Este volume também inclui as últimas revisões de, e as emendas a, todas as Normas internacionais de Contabilidade 
a 31 de Março de 2004, incluindo as Normas IASB sobre Instrumentos Financeiros: IAS 32 e IAS 39.
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destAques de oBrAs

ArtiGos
- WILSON, Samorya. Plongée dans les IFRS: vers des eaux 

plus claires et calmes? In Revue Banque nº 772, Mai 2014, 
p. 24-54. PP 004/2014/772

- ALBUQUERQUE, Fábio de; ALMEIDA, Maria do Céu; 
QUEIRÓS, Joaquim Teixeira. O secretismo e as perdas 
por imparidade em investimentos não financeiros: o caso 
português. In Jornal de Contabilidade nº 417, Ano XXXV, 
Dez 2011, p. 385-392. PP 214/2011/417

- ALBUQUERQUE, Fábio; ALMEIDA, Maria do Céu; 
QUIRÓS, Joaquim Teixeira. O secretismo e as perdas 
por imparidade em investimentos não financeiros: o caso 
português. In Jornal de Contabilidade nº 416, Ano XXXV, 
Nov 2011, p. 362-366. PP 214/2011/416

- ALBUQUERQUE, Fábio de; ALMEIDA, Maria do Céu; 
QUEIRÓS, Joaquim Teixeira. O secretismo e as perdas 
por imparidade em investimentos não financeiros: o caso 
português. In Jornal de Contabilidade Nº 415, Ano XXXV, 
Out 2011, p. 310-321. PP 214/2011/415

- CARMO, Cecília. Perdas por imparidade e provisões: 
algumas diferenças entre o Sistema de Normalização 
Contabilística (SNC) e o POC. In Jornal de Contabilidade nº 
392, Ano XXXIII, Nov 2009, p. 355-360. PP 214/2009/392

-  PACHECO, Inês O sistema de normalização contabilística 
e as alterações ao Código do IRC. In Jornal de Contabilidade 
nº 392, A.XXXII, 2009, p. 302-303. PP 214/2009/392

- FERNANDES, Gilberto. Sistema de normalização 
contabilística: algumas reflexões. In Jornal de Contabilidade 
nº 378, A.XXXII, 2008, p. 302-303. PP 214/2008/378.

monoGrAFiAs
- ALMEIDA, Rui M.P.; ALMEIDA, Maria do Céu; DIAS, 

Ana Isabel; ... [et.al.] SNC casos práticos e exercícios 
resolvidos. Coimbra: ATF - Edições Técnicas, 2010, 336 p. 
MON 05745/1 e 2 A e B

- IFRS. Official pronouncements issued at 1 January 2013. 
Includes IFRSs with an effective date after 1 January 2013 but 
not the IFRSs they will replace: the conceptual framework 
and requirements, Part B. London: IFRS, 2013, B2121 p. 
ORG 05429/2 A; ORG 05429/2 B

- IFRS. A guide through IFRS: official pronouncements issued 
at 1 July 2013 with extensive cross-references and other 
annotations. Includes IFRSs with an effective date after 1 
July 2013 but not the IFRSs they will replace: the conceptual 

framework and requirements, Part A. London: IFRS 
Foudation, 2013. A1488p. REF 03135/1 A; REF 03135/1 B

- MORAIS, Ana Isabel; LOURENÇO, Isabel Costa. IFRS: 
demonstrações financeiras: um guia para executivos. 
Coimbra: Livraria Almedina, 2013, 152 p. MON 06490

- RODRIGUES, Ana Maria. SNC Sistema de normalização 
contabilística. Coimbra: Livraria Almedina, 2012, 408 p. MON 
06549

- RODRIGUES, João. Sistema de normalização contabilística 
explicado + Guia a preparação das demonstrações 
financeiras. Porto: Porto Editora, 2011, 897 p. MON 06255

- RODRIGUES, Ana Maria; CARVALHO, Carla; CARVO, 
Domingos; … [et. Al.] SNC Contabilidade financeira: sua 
aplicação. Coimbra: Livraria Almedina, 2011, 910 p.

normAs internACionAis de ContABilidAde (niC) ABordAGem 
teóriCA e prátiCA

SILVA, EDUARDO Sá
Porto: Vida económica, 2004, 652 p.
ISBN 972-788-125-4 ✳ MON 05132

As normas internacionais de contabilidade (NIC) representam uma verdadeira “revolução” no 
sistema contabilístico e financeiro nos últimos 20 anos. Ao contrário do que, incautamente, 
se possa pensar, não se trata de regras que respeitem meramente a uma minoria de empresas, 
nomeadamente as cotadas. A alteração é também de carácter cultural, sendo ainda de notar 
que, mais cedo ou mais tarde, a uniformização do relato financeiro vai estender-se às entidades 
não listadas. O livro Normas Internacionais de Contabilidade – Da teória à prática merece um 
interesse acrescido por vários motivos, desde logo pelo facto de se tratar de uma leitura objectiva 
e inteligível, para mesmo aqueles que não lidam de forma directa com este tema. O autor, não se preocupou apenas em plasmar 
as diferentes normas, mas, pelo contrário, procedeu à análise das mesmas, tecendo comentários a propósito, tendo seguido 
uma abordagem de carácter prático, como o próprio título o indica. Por outras palavras, este livro tem como objectivos 
centrais organizar, estruturar e divulgar uma abordagem teórico-prática da aplicação das normas. É uma obra inovadora, pelo 
conteúdo e pela abordagem, que vai marcar um momento essencial na tão desejada evolução do relato financeiro.
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AFONSO, Anabela; NUNES, Carla
Estatística e probabilidades: aplicações e soluções em SPSS
Lisboa: Escolar Editora, 2011, 554 p.
ISBN: 978-972-592-299-6 * MON 06692

ASCENÇÃO, José de Oliveira; VICENTE, Dário Moura
Legislação sobre direito de autor e sociedade da informação
Coimbra: Coimbra Editora, 2014, 731 p.
ISBN: 978-972-32-2167-1 * MON 06687

LEVINE, David M.
Estatística: teoria e aplicações usando o Microsoft Excel em português
Rio de Janeiro: LTC, 2013, 804 p.
ISBN: 978-85-2016-2019-8 * MON 06693

MANNING, Mark,  Ed. Lit.; NIER, Erlend,  Ed. Lit.; SCHANZ, 
Jochen, Ed. Lit.
The economics of large-value payments and settlement: theory and 
policy issues for central banks
Oxford: Oxford University Press, 2009, 222 p.
ISBN: 978-0-19-957111-6 * MON 06691

MIRANDA, Jorge
Manual de direito constitucional: inconstitucionalidade e garantia
da constituição
Coimbra: Coimbra Editora, 2013, 407 p.
ISBN: 978-972-32-2118-3 * MON 03835/6

MORAIS, Carlos Blanco de 
Curso de direito constitucional; as funções do estado e o poder 
legislativo no ordenamento Português 
Coimbra: Coimbra Editora, 2012, 592 p.
ISBN: 978-972-32-2092-6 * MON 06689

PEREIRA, Alexandre; POUPA, Carlos
Como apresentar em público teses, relatórios, comunicações usando o powerpoint
Lisboa: Edições Silabo, 2008, 190 p.
ISBN: 978-972-618-353-2 * MON 06686

noVAs Aquisições dA BiBlioteCA
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PEREIRA, Miguel; PIAIRO, Helena
Introdução à estatística em R e SPSS
Lisboa: Chiado Editora, 2012, 206 p. 
ISBN: 978-989-697-877-8 * MON 06690

PRINGLE, Robert
The money trap: escaping the grip of global finance
New York: Palgrave Macmillan, 2014, 300 p.
ISBN: 978-1-137-36690-0 * MON 06683

FERNANDES, Luís A. Carvalho; LABAREDA, João
Código da insolvência e da recuperação de empresas anotado
Lisboa: Quid Juris, 2013, 1198 p.
ISBN: 978-972-724-651-9 * REF 06584

noVAs Aquisições dA BiBlioteCA

leGislAção soBre FACturAs

➢ portaria nº 2/2014, de 08-01-2014. Aprova os modelos da declaração periódica do regime normal, denominado 
MOD 116, e os respectivos anexos, bem como as instruções de preenchimento, os quais seguem em anexo. 
BO 2 – I Série.

➢ portaria nº 28/2012, de 18-06-2012. Aprova o Documento Único de cobrança (DUC) bem como as suas 
especificações. BO 35 – I Série.

➢ decreto-lei nº 10/2012, de 02-04-2012. Estabelece o regime jurídico da Tesouraria do Estado, (...) locais de 
cobrança das receitas, a afixação, nos mesmos, de um símbolo adequado. Artigo 15.º Documento Único de 
Cobrança 1. O DUC é o título que exprime a obrigação (...). BO 20 – I Série.

➢ decreto-lei nº 42/2006, de 31-07-2006. Define o regime jurídico aplicável as facturas electrónicas. 
BO 23 – I Série.

➢ portaria nº 8/2004, de 19-04-2004. Regula a emissão de facturas e documentos equivalentes, quando sejam 
processados por adequados programas informáticos e com saída em computador. BO 11 – I Série.

➢ lei nº 39/Vi/2004, de 02-02-2004. Estabelece medidas de Modernização Administrativa. BO 3 – I Série.

➢ lei nº 21/Vi/2003, de 14-07-2003. Aprova o Regulamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado. 
BO 21– I Série.

➢ portaria nº 24/2003, de 13/10/2003. Regulamenta as reservas de emissão de facturas, documentos equivalentes 
e talões de venda ou de serviço prestado por tipografias devidamente autorizadas e respectiva requisição. 
BO 34 – I Série.

➢ decreto-lei nº 49/2003, de 24/11/2003. Regula os procedimentos e princípios básicos do emprego do comércio 
electrónico. BO 39 – I Série.

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.
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A IFRS Foundation é uma organização independente sem 
fins lucrativos que trabalha para o interesse público. A sua 
principal missão é desenvolver um conjunto único de modelos 
de relatórios financeiros internacionais (International Financial 
Reporting Standards – IFRS) de alta qualidade, compreensíveis, 
exequíveis e globalmente aceites. As IFRS são desenvolvidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB), órgão 
de normalização independente da Fundação IFRS. 

No item “IFRS” o utilizador tem acesso às normas desacompanhadas e seus resumos técnicos, 
enquanto que no item “Standards development” encontram-se o plano de trabalho para IFRSs. 
Em “Get involved” é possível fazer o downlowd do programa de conferências ou Workshop. Já no 
item “Stay informed” pode-se visualizar as últimas noticias actualizadas. Ainda é possível adquirir 
livros no item “Products & Services” e fazer a subscrição das IFRS.

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx

A ordem dos técnicos oficiais de Contas - otoC é uma 
instituição de regulação profissional portuguesa na área 
de contabilidade, fiscalidade e economia. A Ordem goza 
de uma longa tradição no mercado português e detém um 
importante gabinete de estudos com a missão de sugerir 
iniciativas legislativas aos órgãos competentes, bem como 
formular interpretação quanto à aplicação de normas no 
exercício da profissão de Técnico Oficial de Contas. A 
OTOC disponibiliza em seu sítio na internet vasto material legislativo e publicações próprias. No 
item “Notícias” a Ordem apresenta um leque vasto de novidades entre conferências, legislação e 
notícias. O item “Formação” se desdobra em diversos sub-link’s” como “Documentação”. Este item 
disponibiliza vasta documentação para download. Quanto ao link “A Ordem”, permite o acesso as 
publicações internas, aos eventos realizados pela instituição e ao Gabinete de Estudo. 

http://www.otoc.pt/pt/

A direção das Contribuições e impostos é uma das ramificações 
da Direção Nacional de Receitas do Estado. Tem como objetivo 
principal gerir e administrar as receitas tributárias procurando 
estabelecer uma relação entre o Estado e o Contribuinte norteada 
pelos princípios da transparência, justiça e equidade fiscal por forma 
a satisfazer as necessidades da sociedade. Em seu sítio na internet 
disponibiliza informação diversa, das destacamos alguns link’s: 

“Orçamento de Estado 2014”, “Publicações” e “Riva Actualizado”. No item “Orçamento de Estado 
2014” é disponibilizado para Download a Lei Orçamento de Estado 2014 e dos anos anteriores. No 
item “Publicações” também se encontram disponíveis para download os Boletins informativos, os 
guias desdobráveis de leitura rápida e Guias fiscais de anos distintos. Para quem tem um pouco 
de pressa, o sítio também disponibiliza de forma fácil respostas às perguntas frequentes a cerca de 
impostos e legislação vigente.  

http://www.dgci.gov.cv/

puBliCAções diGitAis
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destAque

notAs de 200, 1000 e 2000 
esCudos

Em consonância com o Decreto-Lei 
nº 64/2014 de 17 de Novembro de 
2014, o Banco de Cabo Verde, colo-
cará brevemente em circulação notas 
de 200 escudos, 1000 escudos e 2000 
escudos, que fazem parte de uma nova 
família de notas, e que inclui ainda 
notas de 500 escudos e de 5000 escu-
dos, devendo estas últimas ser postas 
em circulação posteriormente.

As notas que proximamente vão ser lan-
çadas homenageiam personalidades liga-
das a cultura cabo-verdiana. A nota de 
200 escudos homenageia HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUSA, médico e escritor, a de 1000 escudos CODÉ DI 
DONA, compositor e músico, e a de 2000 escudos CESáRIA ÉVORA, rainha da morna, conhecida como a Diva 
dos Pés Descalços.

Destaca-se a incorporação de novos elementos de segurança, alinhados aos padrões internacionais, proporcion-
ando maior confiança e credibilidade na utilização do escudo cabo-verdiano.

edições do BAnCo de CABo Verde

relatório Anual 2013

relatório de estabilidade Financeira 2013

relatório de política monetária - novembro 
2014

sistema de pagamentos Cabo-verdiano - 
relatório 2013

situação patrimonial e Financeira 2014

edições do BCV – Versão on-line
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Ficha Técnica

Edição:  Centro Documentação e Informação
Paginação: Área de Documentação e Arquivo (ADA)
Distribuição: Online e Impressão para Biblioteca

AGuAlusA, José eduardo
A Rainha Ginga e de como os africanos inventaram o mundo
Lisboa: Quetzal Editores, 2014, 280 p. 
ISBN: 978-989-722-160-6 * MON 03374

sHeldon, sidney
As areias do tempo
Mem Martins: Europa-América, 2003, 315 p. 
ISBN: 972-1-05176-4 * MON 05459

HAYden, torey
A menina que nunca chorava
Lisboa: Editorial Presença, 2007, 272 p.
ISBN: 978-972-23-3804-2 * MON 05676

CAstro, nei leandro de
As pelejas de ojuara: o homem que desafiou o diabo
Porto: Campo das Letras-Editores, 2007, 308 p.
ISBN: 978-989-625-177-2 * MON 05677

dÉ, shobhaa
A noite das estrelas
Lisboa: Editorial Presença, 2007, 269 p.
ISBN: 978-972-23-3690-1 * MON 05682

GAttAi, zélia
Senhora dona do baile
Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1999, 374 p.
ISBN: 972-20-1682-2 * MON 05683

tempo de lAzer

ConHeçA A BiBlioteCA
A Biblioteca do Banco de Cabo Verde é uma biblioteca 
especializada, tendo como objetivo principal dar apoio 
bibliográfico aos trabalhos do banco, através da aquisi-
ção, gestão e difusão de informação científica e técnica 
nacional, estrangeira, de organismos internacionais e 
de informação produzida pelos serviços de publicação 
do BCV. Ela oferece os seus serviços a investigadores, 
universitários, entidades e funcionários.
É, ainda, permitido o acesso a todos os cidadãos que 
necessitem de consultar informação que não se en-
contre disponível noutras bibliotecas e serviços de 
documentação, designadamente informação econó-
mico-financeira.

S A L A
d e  L E I T U R A
A Sala de Leitura está acessível ao público, mediante autorização 
do responsável, que permite consulta local das publicações 
existentes na colecção do Banco e o acesso à base de dados, bem 
como solicitar a realização de pesquisas, tendo os colaboradores 
no activo, prioridade no atendimento.

Horário
De 2ª a 6ª Feira das 8h30 às 12h00 e das14h00 às 16h00. Última 
entrada até às 11h00 no período da manhã e as 15h00 no período 
da tarde.

Contactos
Tel.: +238 260 7000/72
E-mail: cdi@bcv.cv

Sabia que ...

pode aceder as de revistas eletróni-
cas a partir do link

http://intranet/Links.aspx

Lembre-se ...

Todas as obras emprestadas deverão ser devolvi-
das à Biblioteca o mais tardar até 30 de Dezem-

bro, aquando do inventário

In Artº 13º, Ponto 5, NAP 01/2011


