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ASSEMBLEIA NACIONAL

Lei n" 3/X12021

de 12 de novernbro

Preârnbulo

No âmbito da situação pandémica provocada peÌa
COVID 19, que vem assolando o mundo e, em particular,
Cabo Verde, por proposta do Governo da IX Legislatura,
visando minimizar as suas nefastas consequências, a
Assernbleia NacionaÌ aprovou a Lei no 971X12020, de 23 de
julho, que estabelece medida excecional e temporária de
proteção dos postos de trabalho, no quacÌro da pandemia
da COVID-19, através do regirne simpÌificado de suspensão
de contr:ato de trabalho.

IguaÌmente. por proposta do Governo da IX Legislatura,
a AssembÌeia Nacionaì aprovou, posteriormente, sucessivas
aÌterações, através da Lei n" 103/I)í2020, de 29 de outubro,
Lei n" 7I3lIXl2027, de I de janeiro, Lei nn I26lIXl2021,
de 23 de abriÌ e Lei no I1W2027, de 6 de agosto, com vista
a asseglrrar os postos de trabalho, auxiÌiar a tesouraria
das empresas e sobretudo garantir a manutenção do
renclimento das famílias.

No âmbito dessas alterações ao Regime SirnpÌificado de
Suspensão dos Contratos de TrabaÌho,.foi-se,_a par das
suas sucessrvas prorrogações, introduzindo adequações,
cujo principal desígnio era de criar as condições païa a
retoma das atividades económicas, antes encerradas por
imperativo legal, bem assim, ir minimizando os impactos

Eq Cue I qgime requer. nomeadamente a
EE nrvel haja vista os custos suportados
-9E3 pelo I nto do benefício, bem assim, os

Ef; indiretos reÌacionados com a isenção d.e pagamento das

-à contnburcoes.

Contudo, não obstante as inúmeras medidas adotadas
peÌo Governo, nomeadarnente, a nível sanitário, coll-ì a
irnpÌementação (massiva) do pÌano cle vacinação, em todo
o território nacional, com alguns resultados já visíveis,
com o intuito de mitigar as consequências da grave crise
pandémica, a verdade é que, até, ao presente momento,
a tetoma, expectável, da economia não se concretizou.

Com efeito, a presente lei vìsa, desse modo, alargar o
prazo de vigência do regime simplificado de suspensão
do contrato de trabalho estabelecido na Lei em Ìrauta.

Assim,

Por mandato do Porro, a Assembleia Nacional decreta
nos termos da alínea b) do artigo 175" da Constituição,
o seguinte:

Altigo 1."

Objeto

A presente Lei procede à quinta aÌteração à Lei n."
971IX12020, de 23 de julho, alterada pela Lei n." 103/
IX|2O20, de 29 de outubro, Lei n." I73lIXl202I, de 8 de
janeiro, Lei n.u

I261IW2027, de 23 de abril, e Lei n.o 71X12027, de 6 de
agosto, que estabeÌece a medida excecional e temporária
de proteção dos postos de trabaÌho, no âmbito da pandemia
da COVID-19, através clo regime simplificado de suspensão
de contrato de trabaÌho.

Artigo 2."

Alterações

São alterados os artigos 2o, 10- A, 13o e 14" da Lei n.o
97l,IXlzOzO, de 23 de julho, que passam a ter a seguinte
re0aÇao:

'Artigo 2"

Âmbito

t...1

1 t...1

2- A presente Lei aplica-se às empresas de capitais
maioritárias ou exclusivamente públicas, com expressa
autorização da tuteÌa goveïnamental e as entidades
empregadoras de natureza privada, e aos seus trabalhadores,
do setor das indústnas e serviços exportadores, do turismo
e atividades conexas, designadamente o ramo de hoteÌaria
e hospedagem, visando a manutenção dos postos de
trabalho e a mitigação cle situações de crise empresariaÌ.

3- Para efeito do determinaclo no número anterior.
entendem-se como atividades conexas ao Turismo as
empresas cujo Código da Atividade Económica-CAE,
aprovaclo peÌo Dc+creto-lei n.o 3/2008, de 21 de janeiro,
seja um dos eÌencados Ì1as alíneas seguintes:

a) Hotéis e SimiÌares - CAE nírrneros 5510, 5520
e 5590;

b) Transportes Terrestres de passageiros - CAE
números 4927 e 4922:

c) Transporte Aéreo - CAE 5110;

d) Agências de Viagem, Operadores Turísticos e
Outros Serviços De Reserva - CAE 79.

4- O regime previsto no presente diploma é aplicável
até 31 cÌe dezembro de 202L.

Altigo 10 - A

Prestaçao de trabalho durante o período de suspensào

1.- O empregador pode soÌicitar a prestação de trabalho, ao
trabalhador abrangido pelo presente regime de suspensão
de contrato de trabaÌho. até o liniite máximo de 70"/o da sua
carga horária de trabalho mensal ou proporcional ao tipo
de contrato.

2- t...1

3-t...1

4-Í...1

5-t...1

6-t...1

Artigo 1i3"

Aplicação retloativa

1- Não obstante o dever de comunicação prévia, prevista
no número 1, do artigo 6.", pode a entidade empregadora
solicitar efeitos retroativos a 1 cle outubro de 2021, no
âmbito do regime simplificado de suspensão do contrato
de trabalho, dgsde que a comunicação seja efetuada à
Direção Geral do TrabaÌho, no Ìimite máximo de trinta
dias a contar cla entrada em vigol do presente cliploma.

2-1...1

Artigo 14"

Proibição de despedimento

As entidades empregadoras ficam impedidas de,
durante a aplicação do presente regime, e, nos cento e
vinte dias seguintes, de promover o despedimento nas
modaÌidades de despedimento coletivo ou extinção do



s, louososuile(osiebervd(05 AOoÍJtaouutsilruuilkutdoaurolrzaudcllruru!úa-

I Série - nq ll2 ((B.O.)) da República de Cabo Verde - 12 de novembro de 2021 2819

-o
-o-o
-o
-o:o
:o

posto de trabalho, bem assim, de arguir a cacÌucidade
dos contratos de trabalho dos trabalhadores que sejam
colocados em situação de suspensão do contrato de trabaìho
ao abrigo da presente Lei."

Artigo 3"

Aditarnento

E aditado o artigo 3"- A à Lei n." 971IW2020, de 23 de
julho, com as alterações introduziclas posteriormente peÌa
Lei n.o 7031IX12020, de 29 cÌe outubro, Lei n.' lI3lIXl202I,
de 8 cÌe janeiro. Lei n.' I26lIXl202I, de 23 de abriÌ, e Lei
n." IlXl202I, de 6 de agosto, com a seguinte redação:

Artigo 3" - A

Limites

1- As entidades empregadoras que preencherern os
requisitos de elegibilidade e demais critérios previstos
na Ìei podem beneficiar do presente regime de suspensão
dos contratos de trabaÌho até o limite máximo de 7O%
dos seus trabalhadores.

2- A verifrcacão do limite mencionado no número anterior
fica ao cargo do Instituto Nacional de Previdência Social,
que, para o efeito, tem como referência a última Folha de
Ordenados e Salários, entregue e registado no Sistema
de Proteção Social Obrigatório.

3- ExcÌui-se do percentuaÌ previsto no presente artigo
os proprietários das empresas e os memblos dos órgãos
de gestão, nos termos do determinado no n.o 4, clo artigo
3.o cla presente Lei.

Artigo 4"

Entrada em vigor

A presente Lei enbra em vigor no dia seguinte ao da
sua pu0rlcaçao.

Anrovada aos 28 de outubro de202I. - O Presidente
da Ássembleia Nacional, Austelino Tauares Correia

PromuÌgada em 8 de novembro de 202I.

PubÌique-se.

O PresicÌente da RepúbÌica, JORGE CARLOS DE
ALMEIDA FONSECA

Assinada em 8 de novembro de 202L - O PresicÌente
da Assembleia Nacional, Austelíno Tauares Correia

'' o$o
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O Governo da X Legislatura estabeleceu um conjunto
cÌe orientações estratégicas para o setor energético,
devidamente aÌinhado com o objetivo 7, dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável - ODS, que passa por
reduzir os custos energéticos. incrementar a seguïança
energética, assegurar a estabilidade de preços, garantir
o acesso universal à energia, aumentar a utiÌização das
energias renováveis, cÌesde que as soluções sejarn lécníca

e economicamente viáveis, bem como permitir o crescente
envolvimento do setor privado e das famíÌias, possibilitando
com isso a substituição gradual dos investimentos públicos
na produção de energia e na inovaçáo dos sistemas.

E neste contexto. que o Plano Estratégico de Desenvolvimento
Sustentável - PEDS de Cabo Verde prevê a implementação
de um Programa Nacional de Sustentabilidade Energética
- PNSE, cuJa visão estratégica de longo prazo é a transição
para um setor energético, seguro, eficiente e sustentáveÌ,
reduzindo a denendência de combustíveis fósseis e
garantindo o ace,sso universal e a seguïança energética,
em aÌinharnento com a agenda gÌobaÌ sobre as mudanças
climáticas.

O PNSE tem como princípais eixos de intervenção:
o Reforco Institucional e Melhoria do Ambiente de
Negócioi, a Reforma da Estrutura Organizacional do
Mercado Energético, o Investimento em Infraestruturas
Estratégicas, o Desenvolvimento das Energias Renováveis
e a Promoção da Eficiência Energética.

No âmbito do PNSE, .r^a àtenção especial será dada à
meÌhoria do sistema cÌe planeamento, seguimento e avaÌiação
do setor energéticoJ ao desenvolvimento e à adequação
do enquadramento legal e regulamentar e ao reforço da
regulação. Para o efeito, devem contribuir, os operadores do
setor energético prestando as inÍbrmações sistem atizadas
de natureza estatística e operacional, necessárias ao
acompanhamento das atividades desenvolvidas, que lhes
sejam soÌicitadas pela entidade responsável pelo setor da
energia e clemais serviços púbÌicos.

Nesta senda, resuÌta fundamental a instituição do
Sistema de Gestão de Informação Energética (SGIE),
que permite aos operadores prestar estas informações
e que funcione como uma ferramenta na formulaçáo de
políticas, baseada em dados concretos, na monitoração
da produção e utiÌização_ de_ energia, proporcionando uma
cornpreensão mars ampla do setor energético, para aÌém
de melhorar a capacicÌade organizacional, a produtividade,
a eficiência e a comunicação entre a entidade responsável
pelo setor da energia e as partes interessadas.-

O SGIE consiste num conjunto de ferramentas colocadas
à clisposição da entidade responsável pelo setor da energia,
para funcionar como mecanismo de apoio na: a) recolha de
dados e informações sobre o setor da energia nun único
repositório central com vista à sua divuÌgáção perante o
púbÌico em geral e os agentes económicos em particuÌar;
b) digitalização dos processos de registo e licenciamento;
c) clisponibilizaçã.o ao público de um portal online com
clocumentação referente ao setor; e d) disponibiÌização ao
público de um portal online com a lista de profissionais
e empresas ïegrstaüos.

Destarte, o SGIE propõe ser o pilar do desenvolvimento
de políticas e programas energéticos nacionais e municipais
consistentes, pernitindo uma ampla compreensão do
setor a identificação das oportunidades de melhorias e
investimentos, contornando a complexrdade dos sistemas
energéticos dg ponto de vista das tecnologias, configurações
do mercado e"novas formas de utilizar e consumir energia.

Foram ouvidos o Conselho Nacional de Estatística e a
Comissão NacionaÌ de Protecáo de Dados.

Assim:

Em cumprimento do disposto no artigo 9." do Decreto-lei
n" 56/2010, de 6 de dezembro, que estabelece as bases gerais
da organrzação e funcionamento do Sistema PetroÌífero
Nacional, no no 1 do artigo 8." do Decreto-lei no 54199, de
30 de agosto, que estabelece as bases do Sistema Elétdco,
alterado pelo Decreto-Iei no 7412006, de 20 de fevereiro


