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11:30h – 12:30h Alteração Lei 17 VIII 2012 – Regime jurídico-tributário da Taxa 
Ecológica
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QUAL É A ESTRUTURA DO ENQUADRAMENTO REGULATÓRIO ATUAL DE CABO VERDE?

Atualmente, ainda não existe em Cabo Verde nenhum enquadramento legal definido que preveja a entrada em vigor 
de um plano de Eficiência Energética. 

Desta forma, para ser possível diminuir todos estes fatores, é urgente estruturar o enquadramento regulatório 
Nacional
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QUE ALTERAÇÕES SÃO NECESSÁRIAS E PORQUÊ?

Decreto Lei
“DL criação do Sistema Nacional de Etiquetagem e Requisitos dos 

Equipamentos Elétricos”

1. Portaria
“Ares Condicionados”

2. Portaria
“Frigoríficos”

3. Portaria
“Televisores”

4. Portaria
“Lâmpadas”

5. Portaria
“Termoacumuladores”

6. Portaria
“Máquinas de lavar 

roupa”

Alteração Lei 17 VIII 2012 
“Regime jurídico-tributário da Taxa Ecológica”

O que é necessário criar? O que é necessário alterar?
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Requisitos dos Equipamentos Elétricos

10:30h- 11:00h COFFEE BREAK

11:00h – 11:30h

Portarias
• Ar Condicionado
• Frigorífico
• Televisor
• Iluminação
• Termoacumulador
• Máquina de lavar roupa

11:30h – 12:30h Alteração Lei 17 VIII 2012 – Regime jurídico-tributário da Taxa 
Ecológica
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: DECRETO-LEI

Decreto-Lei 

Proposta de Decreto-Lei n.º 25/2019

De 13 de Junho

Sumário: Cria o Sistema Nacional de Etiquetagem e Requisitos dos Equipamentos Elétricos (SNEREE).

Nota Justificativa

O Governo da IX Legislatura elegeu a energia como uma das bases para o desenvolvimento das atividades das empresas e da qualidade de vida das populações, sendo um fator

fundamental para o progresso de Cabo Verde. Sem energia disponível, segura e competitiva não é possível promover o desenvolvimento económico e garantir o bem-estar dos

cidadãos.

O presente decreto-lei cria o Sistema Nacional de Etiquetagem e Requisitos dos Equipamentos Elétricos (SNEREE) e estabelece medidas e obrigações de informação a prestar ao

utilizador final do produto.

A aprovação do SNEREE acontece no âmbito do “Projeto de Eficiência Energética em Edifícios e Equipamentos – PEEE”, que se encontra enquadrado no Eixo Estratégico Promoção

de Eficiência Energética do Programa Nacional de Sustentabilidade Energética (PNSE), que, por sua vez, tem como objetivo de longo prazo fazer a transição para um setor

energético, seguro, eficiente e sustentável, reduzindo a dependência de combustíveis fosseis e garantindo o acesso universal e a segurança energética.

O regime ora consagrado, que será complementado com Regulamentos de Certificação e Requisitos Mínimos para cada tipo de equipamento, estabelece a obrigatoriedade de

aposição de etiquetas em todos os equipamentos utilizadores de energia. Essa etiqueta terá, entre outras informações, a classe de eficiência energética do equipamento e deverá

ser acompanhada de uma ficha informativa e da documentação técnica do equipamento, o que permitirá ao utilizador estar informado sobre o consumo de energia e de outros

recursos essenciais utilizados, ter informações sobre o rendimento e características do produto, e dessa forma poder escolher produtos eficientes energeticamente.

Além disso, para cada tipo de equipamento será fixada, no respetivo Regulamento de Certificação e Requisitos Mínimos, a classe mínima de eficiência a partir da qual o

equipamento pode ser importado e comercializado em Cabo Verde, o que permitirá que, a médio prazo, todos os equipamentos que circulam no mercado de Cabo Verde

apresentem níveis mínimos de eficiência energética.

É ainda criado um Selo de Garantia de Cabo Verde, que apenas poderá ser aposto em equipamentos com maiores níveis de eficiência, promovendo-se dessa forma os

equipamentos mais eficientes e ditos “amigos do ambiente”.

O Governo de Cabo Verde procura por este meio promover a consciencialização dos cidadãos e levá-los a fazer escolhas eficientes e amigas do ambiente, porque a utilização de

equipamentos com maior eficiência energética permite não só reduzir o consumo de energia, o que poderá possibilitar importantes poupanças de custo, mas também diminui a

emissão de gases de efeito de estufa, relevando-se um importante meio de combate às alterações climáticas.
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: DECRETO-LEI

Decreto-Lei

Decreto-lei n.º 25 /2019

De 13 de Junho

O presente decreto-lei cria o Sistema Nacional de Etiquetagem e Requisitos dos Equipamentos Elétricos (SNEREE) e estabelece medidas e obrigações de informação a prestar ao

utilizador final do produto.

A aprovação do SNEREE acontece no âmbito do “Projeto de Eficiência Energética em Edifícios e Equipamentos – PEEE”, que se encontra enquadrado no Eixo Estratégico Promoção

da Eficiência Energética do Programa Nacional de Sustentabilidade Energética (PNSE).

O regime ora consagrado, que será complementado com Regulamentos de Certificação e Requisitos Mínimos para cada tipo de equipamento, estabelece a obrigatoriedade de

aposição de etiquetas em todos os equipamentos utilizadores de energia. Essa etiqueta terá, entre outras informações, a classe de eficiência energética do equipamento e deverá

ser acompanhada de uma ficha informativa e da documentação técnica do equipamento, o que permitirá ao utilizador estar informado sobre o consumo de energia e de outros

recursos essenciais utilizados, ter informações sobre o rendimento e características do produto, e dessa forma poder escolher produtos eficientes energeticamente.

Além disso, para cada tipo de equipamento será fixada, no respetivo Regulamento de Certificação e Requisitos Mínimos, a classe mínima de eficiência a partir da qual o

equipamento pode ser importado e comercializado em Cabo Verde, o que permitirá que, a médio prazo, todos os equipamentos que circulam no mercado de Cabo Verde

apresentem níveis mínimos de eficiência energética.

É, ainda, criado um Selo de Garantia de Cabo Verde, que apenas poderá ser aposto em equipamentos com maiores níveis de eficiência, promovendo-se dessa forma os

equipamentos mais eficientes e ditos “amigos do ambiente”.

O Governo procura por este meio promover a consciencialização dos cidadãos e levá-los a fazer escolhas eficientes e amigas do ambiente, porque a utilização de equipamentos com

maior eficiência energética permite não só reduzir o consumo de energia, o que possibilita importantes poupanças de custo, mas também diminui a emissão de gases de efeito de

estufa, relevando-se um importante meio de combate às alterações climáticas.



CV.2018.A.003.0 LTA – Energy Efficiency in CV Appliances Sector – 6ª Reunião do Comité Técnico8

QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: DECRETO-LEI

Decreto-Lei

Mais se informa que na produção deste diploma foram auscultados e contribuíram as seguintes entidades:

a. Direção Nacional de Energia, Indústria e Comércio que preside; 
b. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento;
c. Direção Geral das Infraestruturas;
d. Direção Geral do Património do Estado;
e. Ordem dos Arquitetos de Cabo Verde;
f. Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde;
g. Universidade de Cabo Verde;
h. Universidade Jean Piaget;
i. Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde;
j. ECREEE (Centro da CEDEAO para as Energias Renováveis e Eficiência Energética);
k. Instituto Nacional de Gestão do Território;
l. IFH;
m. Direção Nacional do Ambiente;
n. IGQPI - Instituto de Gestão da Qualidade e Propriedade Intelectual;
o. Laboratório de Engenharia Civil;
p. Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica;
q. Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento;
r. Câmara de Comércio de Barlavento/ Agremiação Empresarial;
s. CERMI (Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial)
t. Direção Nacional de Receitas do Estado – Direção Geral das Alfândegas; 
u. Instituto Nacional de Estatística.

Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 204.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto-lei cria o Sistema Nacional de Etiquetagem e Requisitos dos Equipamentos Elétricos, estabelecendo as medidas e obrigações de informação a prestar ao 

utilizador final através de etiquetagem e outras indicações uniformes sobre o consumo de energia, os requisitos mínimos em termos de eficiência energética aplicáveis à 

importação e comercialização.
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: DECRETO-LEI

Decreto-Lei Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

1. As disposições do presente diploma aplicam-se aos equipamentos utilizadores de energia cujo Regulamento de Certificação e Requisitos Mínimos são aprovados por portaria

conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente, energia e finanças, nomeadamente:

a) equipamentos novos ou usados importados para comercialização;

b) equipamentos novos ou usados importados por pessoas singulares;

c) equipamentos doados no âmbito de programas de apoio a Cabo Verde.

2. O presente decreto-lei não se aplica:

a) A equipamentos em segunda mão comercializados dentro de Cabo Verde;

b) A meios de transporte de pessoas ou de mercadorias;

c) Às chapas de características ou o seu equivalente, afixadas nos equipamentos por razões de segurança.

Artigo 3.º

Definições

Para efeitos do presente diploma , entende-se por:

a) “Colocação em serviço”, a primeira utilização de um equipamento para a finalidade prevista;

b) “Colocação no mercado”: a disponibilização pela primeira vez no mercado de um equipamento, com vista à sua distribuição ou utilização, a título oneroso ou

gratuito e independentemente da técnica de venda;

c) “Retalhista”: a entidade que vende, alugue, oferece em locação com opção de compra ou expõe equipamentos a retalho, destinados ao consumidor;

d) “Consumidor”, aquele que compra ou se prevê que compre um equipamento;

e) “Distribuidor”: a entidade que vende, alugue, oferece para locação com opção de compra ou exponha equipamentos por grosso;

f) “Equipamento utilizador de energia” ou “equipamento”: qualquer bem que tenha um impacto no consumo de energia durante a sua utilização, colocado no

mercado e/ou colocado em serviço, incluindo peças;

g) “Ficha técnica”: documento normalizado de informação relativa a um equipamento;

h) “Fornecedor”: o fabricante ou o seu representante autorizado no território nacional que coloca o equipamento no mercado, sendo que, na sua falta, é considerada

fornecedor qualquer pessoa singular ou coletiva que coloque no mercado equipamentos abrangidos pela presente diretiva;

i) “Informações suplementares”: outras informações relativas ao rendimento e às características de um equipamento que digam respeito ou que possam ser úteis para

avaliar o seu consumo de energia ou de outros recursos essenciais com base em dados mensuráveis;

j) “Outros recursos essenciais”: quaisquer outros consumidos por um equipamento durante a sua utilização normal como água e produtos químicos;

k) “Peças”: a incorporar em equipamentos utilizadores de energia abrangidos pelo presente decreto-lei e colocadas no mercado e/ou colocadas em serviço como peças

individuais para utilizadores finais e cujo desempenho ambiental possa ser avaliado de forma independente;

l) “Ponto de venda”, o local no qual os equipamentos são colocados em exposição ou postos à venda, em locação com ou sem opção de compra;

m) “Utilização não autorizada da etiqueta”: a utilização da etiqueta de um modo não previsto no presente diploma e nas demais legislação aplicável.
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: DECRETO-LEI

Decreto-Lei
Artigo 4.º

Princípios gerais
O Sistema Nacional de Etiquetagem e Requisitos dos Equipamentos Elétricos assenta no princípio da legalidade, da transparência, da sustentabilidade ambiental e da defesa do 
consumidor.

Artigo 5.º
Regulamentação

Os membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente, energia e finanças definem para cada tipo de equipamento um Regulamento de Certificação e Requisitos Mínimos, 
mediante portaria.
Cada regulamento especifica, nomeadamente:
• A definição do tipo de equipamento abrangidos;
• As especificações relativas à documentação técnica;
• O formato e o conteúdo da etiqueta prevista no artigo 12.º;
• O local em que a etiqueta deve ser afixada no equipamento exposto;
• O conteúdo, o formato e outras especificações da ficha técnica, conforme o regulamento aplicável;
• O processo de fiscalização a adotar.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SNEREE

Artigo 6.º
Entidades Participantes do Sistema

Integram o Sistema Nacional de Etiquetagem e Requisitos dos Equipamentos Elétricos as seguintes entidades:
• A Direção Nacional de Indústria, Comércio e Energia;
• A Direção Nacional do Ambiente;
• A Direção Geral de Alfândegas;
• O Instituto de Gestão da Qualidade e Propriedade Intelectual;
• As Câmaras Municipais;
• As Associações de Defesa do Consumidor;
• A Inspeção Geral das Atividades Económicas;
• As entidades certificadoras, que sejam devidamente acreditadas para a realização de testes a equipamentos;
• Os fornecedores;
• Os distribuidores;
• Os retalhistas.
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: DECRETO-LEI

Decreto-Lei

Artigo 7.º
Gestão, Supervisão e Fiscalização do SNEREE

1. A Direção Nacional de Indústria, Comércio e Energia é a entidade responsável pela gestão do SNEREE, podendo solicitar a colaboração de outras entidades sempre que o 
julgue necessário às suas funções.

2. A Direção Nacional de Indústria, Comércio e Energia deverá criar um portal onde sejam disponibilizados os Regulamentos de Certificação e Requisitos Mínimos que forem 
publicados no Boletim Oficial e toda a informação relevante referente ao SNEREE.

3. A operacionalização do SNEREE cabe à Direção Nacional de Indústria, Comércio e Energia em articulação com a Direção Nacional do ambiente.
4. A supervisão do SNEREE é assegurada por um Conselho de Supervisão, constituído pelas entidades referidas nas alíneas a) a h) do artigo anterior, cujo o funcionamento e 

a atribuição constam de diploma próprio.
5. A fiscalização compete:

a) À Direção Nacional de Alfândegas, relativamente às entidades de importação de equipamentos;
b) Á Inspeção Geral das Atividades Económicas e às Câmaras Municipais, relativamente aos distribuidores e retalhistas.

6. As entidades responsáveis pela fiscalização devem enviar à Direção Nacional de Indústria, Comércio e Energia, anualmente, uma lista das ações de fiscalização realizadas 
naquele período, destacando os equipamentos onde foram verificadas as infrações e a natureza das mesmas, para que esta possa elaborar um relatório com dados sobre 
as medidas de aplicação e o nível de conformidade.

7. A realização de testes é da competência das entidades certificadoras acreditadas para o efeito, sob supervisão da Inspeção Geral das Atividades Económicas.
8. Os encargos inerentes ao incentivo do consumo de equipamentos eficientes, nomeadamente através de ações de dinamização e operacionalização do SNEREE e realização 

de testes a equipamentos, são suportados através de verbas dosmontantes gerados pela cobrança da Taxa Ecológica , de acordo com o ponto ii da alínea a) do número 3 do 
artigo 13.º da Lei n.º 17/VIII/2012, de 23 de agosto, que redefine o regime jurídico-tributário da Taxa Ecológica, ciada pela Lei n.º 76/VII/2010, de 23 de agosto.

Artigo 8.º
Responsabilidades dos fornecedores

1. Os fornecedores que coloquem no mercado ou em serviço equipamentos abrangidos pelos Regulamentos de Certificação e Requisitos Mínimos devem:
a) Fornecer uma etiqueta e uma ficha técnica nos termos do presente decreto-lei e do respetivo regulamento;
b) Possuir documentação técnica suficiente para permitir avaliar a exatidão das informações constantes da etiqueta e da ficha, devendo incluir, sem prejuízo do que 

cada regulamento exigir:
i. Descrição geral do equipamento;
ii. Resultados dos cálculos de projeto efetuados, caso sejam relevantes;
iii. Relatórios de ensaios, quando disponíveis, incluindo os realizados por organismos acreditados para o efeito;
iv. Identificação dos modelos similares por meio de referências quando sejam utilizados os mesmos valores;
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: DECRETO-LEI

Decreto-Lei

a) Facultar às autoridades de fiscalização do mercado referidas no artigo anterior o acesso à documentação técnica referida na alínea anterior, por um período de

cinco anos após o fabrico do último equipamento do modelo em questão;

b) Disponibilizar a versão eletrónica da documentação técnica referida na alínea b), quando solicitado pelas entidades referidas na alínea anterior, num prazo de

dez dias úteis a contar da data da receção do respetivo pedido;

c) Entregar gratuitamente aos distribuidores as etiquetas necessárias, mediante sistema de entrega à sua escolha que permita responder prontamente a pedidos

dos distribuidores;

d) Fornecer a etiqueta e a ficha do equipamento;

e) Incluir uma ficha técnica em todas as brochuras relativas ao equipamento ou noutra documentação fornecida com o equipamento.

2. A documentação técnica prevista na alínea b) do número anterior, pode ser constituída por documentação já elaborada nos termos dos requisitos estabelecidos nas

Portarias Acessórias em legislação da República de Cabo Verde igualmente aplicável à documentação técnica.

3. Os fornecedores são responsáveis pela exatidão das informações constantes das etiquetas e das fichas que forneçam, presumindo-se terem dado consentimento à sua

publicação.

Artigo 9.º

Responsabilidades dos distribuidores

1. Os distribuidores devem apor as etiquetas, de forma visível e legível, e disponibilizar aos utilizadores finais a ficha incluída na brochura relativa ao equipamento ou noutra

documentação que o acompanhe no momento da venda.

2. Sempre que um equipamento esteja em exposição, os distribuidores devem-lhe apor a etiqueta adequada em local visível, conforme previsto na portaria aplicável.

3. As informações constantes da etiqueta devem ser redigidas em língua portuguesa .

Artigo 10.º
Responsabilidades dos retalhistas

1. Os retalhistas devem assegurar que:
a) Os equipamentos apresentam, no ponto de venda, a etiqueta facultada pelos fornecedores, colocada na parte externa do aparelho, na parte frontal e 

preferencialmente num dos cantos superiores, por forma a ser claramente visível;
b) Os equipamentos postos à venda, ou em locação, com ou sem opção de compra, em condições em que se não pode esperar que o consumidor veja o equipamento 

exposto, sejam comercializados com as informações facultadas pelo fornecedor;
c) Qualquer anúncio relativo a um equipamento contenha a referência à classe energética, no caso de o anúncio fornecer informações relativas à energia e aos 

preços.
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: DECRETO-LEI

Decreto-Lei
CAPÍTULO III

ETIQUETAGEM DE EQUIPAMENTOS E INFORMAÇÃO

Artigo 11.º

Classificação energética

1. A classificação energética dos equipamentos consumidores de energia é feita em função da avaliação da sua eficiência energética, nos termos do Regulamento de Certificação

e Requisitos Mínimos.

2. Para cada equipamento é definida a classe de eficiência energética através de uma escala que reflete o consumo de energia durante a utilização do equipamento, não

incluindo as fases de conceção e final de vida.

Artigo 12.º

Etiqueta obrigatória

1. Todos os equipamentos abrangidos pelo presente diploma têm de apresentar uma etiqueta, que identifique a sua classe de eficiência energética.

2. O modelo de etiqueta é fixado, para cada tipo de equipamento, através de Regulamento de Certificação e Requisitos Mínimos.

3. No caso dos equipamentos importados com etiqueta da União Europeia, dispensa-se a aposição de nova etiqueta.

Artigo 13.º

Selo de Garantia 

Aos equipamentos que cumpram os requisitos de eficiência, fixados para cada tipo de equipamentos no Regulamento de Certificação e Requisitos Mínimos, é ainda reconhecida

garantia de eficiência, podendo ser-lhe afixado o selo de garantia de Cabo Verde, constante do anexo I.

Artigo 14.º
Requisitos de informação relativos a equipamentos

1. A informação relativa ao consumo de energia elétrica, de outras formas de energia, de outros recursos essenciais e outras informações suplementares dos equipamentos, é 
disponibilizada aos utilizadores finais, quando os referidos equipamentos sejam diretos ou indiretamente, por qualquer meio à distância, incluindo a Internet, colocados:

a) À venda;
b) Em locação;
c) Em locação com opção de compra ou em exposição.

2. A informação referida no número anterior é disponibilizada através de uma ficha técnica e de uma etiqueta nos termos dos Regulamentos de Certificação e Requisitos Mínimos.
3. A informação referida nos números 1 e 2 só é fornecida para os equipamentos encastrados ou instalados, se a portaria aplicável o exigir.
4. A documentação técnica promocional dos equipamentos abrangidos por um regulamento, que descreva os parâmetros técnicos específicos de um equipamento, 

nomeadamente manuais técnicos e brochuras dos fabricantes, deve conter a informação necessária sobre o consumo de energia ou incluir uma referência à classe de eficiência 
energética do equipamento.

5. A informação referida no número anterior deve constar dos textos técnicos e promocionais disponibilizados de forma impressa ou por via eletrónica.



CV.2018.A.003.0 LTA – Energy Efficiency in CV Appliances Sector – 6ª Reunião do Comité Técnico14

QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: DECRETO-LEI

Decreto-Lei
Artigo 15.º

Regras e condições de aposição da etiqueta

É proibida a aposição de etiquetas, marcas, símbolos ou inscrições que não obedeçam aos requisitos estabelecidos no presente decreto-lei e nos regulamentos, que possam induzir

em erro ou confundir os utilizadores finais quanto ao consumo de energia ou de outros recursos essenciais.

Artigo 16.º

Venda à distância e outras formas de venda

Quando o equipamento seja posto à venda, em locação ou em locação com opção de compra, por meio que implique a impossibilidade de o potencial utilizador final ver o

equipamento exposto, deve ser-lhe dado a conhecer pelo menos a classe de eficiência energética do equipamento.

Artigo 17.º

Publicidade

A publicidade de modelos específicos de equipamentos abrangidos por um regulamento deve, sempre que forem divulgadas informações sobre o preço ou relacionadas com a

energia, incluir uma referência à classe de eficiência energética do equipamento.

Artigo 18.º

Presunção de conformidade

Presume-se que as etiquetas e as fichas de informação obedecem ao disposto no presente decreto-lei e à portaria aplicável, salvo prova em contrário.

CAPÍTULO IV
REQUISITOS MÍNIMOS

Artigo 19.º
Requisitos mínimos de importação e comercialização

Só podem ser importados e comercializados equipamentos que apresentem níveis mínimos de eficiência energética de acordo com a classe de eficiência fixada no respetivo 
Regulamento de Certificação e Requisitos Mínimos.

Artigo 20.º
Contratos públicos

Nos contratos de empreitadas de obras públicas, contratos públicos de fornecimento ou contratos públicos de serviços que incidam sobre equipamentos abrangidos pelos 
Regulamentos de Certificação e Requisitos Mínimos, as entidades adjudicantes devem adquirir apenas equipamentos com Selo de Garantia de Eficiência.
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: DECRETO-LEI

Decreto-Lei

Artigo 21.º

Procedimento de salvaguarda

Sempre que se verifique que um equipamento consumidor de energia, ainda que ostente uma etiqueta de Cabo Verde ou da União Europeia, não cumpre todas as disposições da

portaria aplicável, pode ser proibida ou restringida a sua colocação no mercado ou em serviço, ou assegurada a sua retirada do mesmo, mediante despacho fundamento do

inspetor-geral da autoridade nacional responsável pela inspeção das atividades económicas.

CAPÍTULO V
FISCALIZAÇÃO

Artigo 22.º

Fiscalização e instrução de processos de contraordenação

1. A fiscalização compete:

a) À Direção Nacional de Alfândegas, relativamente às entidades de importação de equipamentos;

b) Á Inspeção Geral das Atividades Económicas e às Câmaras Municipais, relativamente aos distribuidores e retalhistas.

2. As competências de fiscalização previstas no número anterior do presente artigo são desempenhadas através dos seguintes processos de fiscalização:

a) Verificação de etiquetas;

b) Verificação documental;

c) Testes de equipamentos.

3. Quando da realização dos processos de fiscalização previstos no número 2 se conclua pela existência de infrações ao disposto no presente decreto-lei e demais legislações

existentes do âmbito do SNEREE deve as entidades fiscalizadoras referidas no n.º 1 levantar auto de contraordenação.

4. A instrução do processo de contraordenação segue o Regime Geral das Contraordenações.

Artigo 23.º

Verificação de etiquetas

As entidades fiscalizadoras realizarão inspeções aleatórias a fornecedores, distribuidores e retalhistas, onde efetuarão inspeções visuais da existência de etiquetagem nos

equipamentos, nomeadamente Etiquetas Comparativas.

Artigo 24.º
Verificação documental

As autoridades realizarão inspeções aleatórias a fornecedores, distribuidores e retalhistas para verificação documental da ficha de equipamento e documentação técnica dos 
equipamentos.
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: DECRETO-LEI

Decreto-Lei
Artigo 25.º

Testes de equipamentos

1. Os testes de equipamentos são desenvolvidos pelas entidades certificadoras que se encontrem acreditadas junto do Instituto de Gestão da Qualidade e Propriedade

Intelectual, mediante solicitação de qualquer entidade fiscalizadora e sob supervisão da autoridade nacional responsável pela inspeção das atividades económicas.

2. As autoridades realizarão inspeções aleatórias a fornecedores, distribuidores e retalhistas responsáveis pela colocação de equipamentos elétricos no mercado e/ou em

serviço, onde selecionarão equipamentos que serão sujeitos a testes de conformidade dos parâmetros de eficiência energética, por forma a confirmar as informações

declaradas pelo fornecedor.

3. Deverá ser selecionada uma única unidade para ensaio num laboratório acreditado internacionalmente.

4. Quando o resultado dos testes efetuados de acordo com o número anterior conclua que os requisitos fixados para o tipo de equipamentos não são cumpridos pela unidade

testada, deverá ser selecionada uma segunda unidade do mesmo modelo para que sejam efetuados novos ensaios.

5. Para efeitos de avaliação da conformidade dos parâmetros indicadores da classe de eficiência energética declarada, as autoridades utilizarão processos de medição fiáveis,

precisos e reprodutíveis, que tomem em consideração os métodos de medição geralmente reconhecidos como os mais avançados.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES SANCIONATÓRIAS

Artigo 26.º

Contraordenação e sanções acessórias

1. Constitui contraordenação, punível com coima:

a) De 160.500$00 a 1.650.000$00 (artigo 28º do Decreto-Lei nº 21/2016, de 31 de março) a inobservância do disposto no n.º 1 do artigo 12.º;

b) De 270.600$00 a 2.760.000$00 (artigo 28º do Decreto-Lei nº 21/2016, de 31 de março) a inobservância ao disposto no artigo 9.º, nos n.os 1, 2e 4 do artigo 14.º, no

artigo 16.º, no artigo 17.º;

c) De 330.000$00 a 3.300.000$00 (artigo 28º do Decreto-Lei nº 21/2016, de 31 de março) a inobservância ao disposto no artigo 8.º e no n.º 2 do artigo 15.º e a

prestação de informações incorretas nas etiquetas ou nas fichas de informação, em desconformidade com o que seja definidos nos regulamentos.

2. No caso de a infração ser praticada por pessoa singular, os montantes referidos no n.º 1 são reduzidos a metade.

3. A negligência e a tentativa são puníveis.
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: DECRETO-LEI

Decreto-Lei
Artigo 27.º

Garantias dos interessados

Qualquer medida de proibição, de restrição da disponibilização, de retirada ou de recolha de um equipamento do mercado adotada nos termos do presente decreto-lei e

dos regulamentos aplicáveis, deve ser imediatamente comunicada ao operador económico em causa, com a indicação das vias de reação contenciosa e respetivos prazos

previstos na lei.

Artigo 28.º

Competência para aplicação de coimas e sanções acessórias

A aplicação das coimas e sanções acessórias previstas no presente diploma é da competência da entidade responsável pela gestão do SNEREE podendo delegar o processo

de instrução à outra entidade pública com competências.

Artigo 29.º

Distribuição da receita das coimas

A receita resultante da aplicação das coimas previstas no artigo 26.º reverte em:

a) 40 % para o Estado;

b) 20 % para a entidade instrutora do processo de contraordenação;

c) 30 % para instituição que aplica a coima;

d) 10 % para denunciantes.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 30.º

Regime transitório

A entrada em vigor do presente diploma não prejudica os equipamentos existentes em stock no país, desde que, no momento da fiscalização, seja feita prova de que foi 

adquirido em data anterior à entrada em vigor do presente decreto-lei.
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: DECRETO-LEI

Decreto-Lei
Artigo 33.º

Entrada em vigor

• Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
• O capítulo V, entra em vigor no dia … de … de ….

Aprovado em Conselho dos Ministros de…  de ....2019.
José Ulisses de Pina Correia e Silva – Alexandre Dias Monteiro.

Promulgado em … de … de 2019.
Publique-se.

O presidente da República, JORGE CARLOS DE ALMEIDA FONSECA.

Anexo I

Selo de Garantia 



AGENDA

09:00h – 09:30h Introdução
• Estrutura do Enquadramento regulatório de Cabo Verde
• Que alterações e porquê?

09:30h – 10:30h Decreto-Lei – Criação do Sistema Nacional de Etiquetagem e 
Requisitos dos Equipamentos Elétricos

10:30h- 11:00h COFFEE BREAK

11:00h – 11:30h

Portarias
• Ar Condicionado
• Frigorífico
• Televisor
• Iluminação
• Termoacumulador
• Máquina de lavar roupa

11:30h – 12:30h Alteração Lei 17 VIII 2012 – Regime jurídico-tributário da Taxa 
Ecológica
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09:30h – 10:30h Decreto-Lei – Criação do Sistema Nacional de Etiquetagem e 
Requisitos dos Equipamentos Elétricos

10:30h- 11:00h COFFEE BREAK

11:00h – 11:30h

Portarias
• Ar Condicionado
• Frigorífico
• Televisor
• Iluminação
• Termoacumulador
• Máquina de lavar roupa

11:30h – 12:30h Alteração Lei 17 VIII 2012 – Regime jurídico-tributário da Taxa 
Ecológica
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: PORTARIAS – AR CONDICIONADO
CADA TIPO DE EQUIPAMENTO RELACIONADO COM A ENERGIA VISADO PELO DECRETO-LEI TEM A SUA 
PRÓPRIA PORTARIA

Portaria – 1. Ar Condicionados – Exemplo
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: PORTARIAS – AR CONDICIONADO
CADA TIPO DE EQUIPAMENTO RELACIONADO COM A ENERGIA VISADO PELO DECRETO-LEI TEM A SUA 
PRÓPRIA PORTARIA

Portaria – 1. Ar Condicionados – Exemplo
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: PORTARIAS – AR CONDICIONADO
CADA TIPO DE EQUIPAMENTO RELACIONADO COM A ENERGIA VISADO PELO DECRETO-LEI TEM A SUA 
PRÓPRIA PORTARIA

Portaria – 1. Ar Condicionados

• Artigo 1º – Objetivo

• Define o objetivo da portaria em questão.

• “Aprova o Regulamento de Certificação e Requisitos Mínimos dos Equipamentos de Ar Condicionado.”

• Artigo 2º – Âmbito de aplicação

• Indica os equipamentos abrangidos pelo regulamento, e algumas exceções ou casos que possam ser dúbios.

• Artigo 3º – Definições

• Indica as definições formais de diversos conceitos relacionados.

• Artigo 4º – Classes de Eficiência Energética

• São definidas a escala e as classes referentes ao indicador de eficiência energética.

• “O indicador SEER é calculado nos termos definidos no Guia de Medição e Teste aprovado pela Direção Nacional de Energia, Industria e Comércio.”

• Artigo 5º – Selo de Garantia De Eficiência

• Pode ser aposto selo de garantia de Cabo Verde, de acordo com o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º x/xxxx, aos equipamentos, que integrem no mínimo a 

Classe A.

• Artigo 6º – Requisitos mínimos de importação e comercialização

• Só podem ser importados e comercializados equipamentos que apresentem níveis mínimos de eficiência energética correspondentes à Classe C ou classe 

superior.

• Artigo 7º – Etiqueta obrigatória

• Indica a obrigatoriedade de apor etiquetagem nos equipamentos, segundo o formato previsto

• Artigo 8º – Ficha de Equipamento

• Indica a obrigatoriedade dos equipamentos serem acompanhados pela ficha técnica no formato previsto.
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: PORTARIAS – AR CONDICIONADO

• Artigo 9º – Documentação técnica

• Indica a informação constituinte da documentação técnica

• Artigo 10º – Guia de Medição e Teste

• Estabelece os métodos de Medição e Teste através da aprovação do Guia pelo Diretor Nacional de Energia, Industria e Comércio.

• Artigo 11º – Procedimentos de verificação para efeitos de fiscalização do mercado

• Fornece os parâmetros a utilizar no procedimento de verificação dos equipamentos elétricos.

• “Considera-se que o modelo de equipamento de ar condicionado cumpre os requisitos aplicáveis se o resultado do calculo da sua eficiência energética 

sazonal (SEER) se encontrar dentro dos limites do intervalo fixado para a classe de eficiência energética do equipamento que foi declarada pelo 

fornecedor.” 

• Artigo 12º – Entrada em vigor

• Estipula a entrada vigor do regulamento em função da publicação do Guia de Medição e Teste do Regulamento. 

• Anexo I – Etiqueta

• Define o esquema, apresentação e conteúdo da etiqueta a utilizar para o equipamento

• Anexo II – Ficha de Equipamento

• Define as informações que cada ficha de produto deve conter (nome do fornecedor, etc.)

• Anexo III – Documentação técnica

• Indica a informação que a documentação técnica de cada equipamento deve incluir

Portaria – 1. Ar Condicionados
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: PORTARIAS – FRIGORIFICO

• Artigo 1º - Objeto

• Aprova o Regulamento de Certificação e Requisitos Mínimos dos Equipamentos Frigoríficos.

• Artigo 2º – Âmbito de aplicação

• Define o âmbito de aplicação do regulamento em questão, indicando algumas das exceções ou casos que possam ser dúbios

• “O presente regulamento estabelece os requisitos em matéria de rotulagem e de fornecimento de informações suplementares sobre os aparelhos de refrigeração 

para uso doméstico alimentados pela rede de eletricidade, com um volume útil compreendido entre 10 e 1 500 litros.”

• Artigo 3º – Definições

• Indica as definições formais de diversos conceitos relacionados, como “Géneros alimentícios” ou “Frigorífico”

• “«Frigorífico»: um aparelho de refrigeração destinado à conservação de géneros alimentícios com um compartimento, pelo menos, adequado para a armazenagem 

de alimentos frescos e/ou bebidas, incluindo vinho.”

• Artigo 4º – Classes de Eficiência Energética

• Os equipamentos frigoríficos serão classificados de acordo o seu índice de eficiência energética (EEI)

• Artigo 5º – Selo de Garantia de Eficiência

• Pode ser aposto selo de garantia de Cabo Verde, de acordo com o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º x/xxxx, aos equipamentos, que integrem no mínimo a Classe A.

• Artigo 6º – Requisitos mínimos de importação e comercialização

• Só podem ser importados e comercializados equipamentos que apresentem níveis mínimos de eficiência energética correspondentes à Classe B ou classe superior.

• Artigo 7º – Etiqueta obrigatória

• A etiqueta a apor aos equipamentos, de acordo com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º x/xxxx, tem, no caso dos equipamentos frigoríficos, o formato previsto no 

Anexo II

• Artigo 8.º - Ficha do Equipamento 

• Todos os equipamentos devem estar acompanhados de uma ficha do equipamento, que deve contar a informação fixada no anexo II.

Portaria – 2. Aparelhos de refrigeração
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: PORTARIAS – FRIGORIFICO

• Artigo 9º – Documentação técnica

• A documentação técnica é constituído pelas informações fixadas no anexo III.

• Artigo 10º – Guia de Medição e Teste

• Os métodos de medição e teste para equipamentos frigoríficos são fixados pela Direção Nacional de Energia, Indústria e Comércio, através de 

despacho do Diretor Nacional.

• Artigo 11º – Procedimentos de verificação para efeitos de fiscalização do mercado

• Fornece os parâmetros a utilizar no procedimento de verificação dos equipamentos elétricos.

• “Considera-se que o modelo de equipamento frigorífico cumpre os requisitos aplicáveis se a média das unidades ensaiadas, para o EEI, se encontrar 

dentro dos limites do intervalo fixado para a classe de eficiência energética do equipamento que foi declarada pelo fornecedor.”

• Artigo 12º – Entrada em vigor 

• Estipula a entrada vigor do regulamento em função da publicação do Guia de Medição e Teste do Regulamento. 

• Anexo I – Etiqueta

• Define o esquema, apresentação e conteúdo da etiqueta a utilizar para o equipamento

• Anexo II – Ficha de Equipamento

• Define as informações que cada ficha de produto deve conter (nome do fornecedor, etc.)

• Anexo III – Documentação técnica

• Indica a informação que a documentação técnica de cada equipamento deve incluir

Portaria – 2. Aparelhos de refrigeração
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: PORTARIAS – TELEVISOR

• Artigo 1º – Objeto

• Aprova o Regulamento de Certificação e Requisitos Mínimos dos Equipamentos de Televisão

• Artigo 2º – Âmbito de aplicação

• Define o âmbito de aplicação do regulamento em questão, indicando algumas das exceções ou casos que possam ser dúbios

• “1. O presente regulamento estabelece requisitos aplicáveis à etiquetagem e ao fornecimento de informações suplementares no que respeita aos televisores, 

incluindo os recetores de televisão e os monitores de televisão.”

• Artigo 3º – Definições

• Indica as definições formais de diversos conceitos relacionados, como “Televisor” ou “monitor de televisão”

• «Televisor» um recetor de televisão ou um monitor de televisão; 

• Artigo 4º – Classes de Eficiência Energética

• Os equipamentos de televisão serão classificados de acordo o seu índice de eficiência energética (EEI)

• Artigo 5º – Selo de Garantia de Eficiência

• Pode ser aposto selo de garantia de Cabo Verde, de acordo com o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º x/xxxx, aos equipamentos, que integrem no mínimo a Classe A.

• Artigo 6º – Requisitos mínimos de importação e comercialização

• Só podem ser importados e comercializados equipamentos que apresentem níveis mínimos de eficiência energética correspondentes à Classe D ou classe 

superior.

• Artigo 7º – Etiqueta obrigatória

• A etiqueta a apor aos equipamentos, de acordo com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º x/xxxx, tem, no caso dos televisores, o formato previsto no Anexo II

• Artigo 8º – Ficha do Equipamento

• Todos os equipamentos devem estar acompanhados de uma ficha do equipamento, que deve contar a informação fixada no anexo II.

Portaria – 3. Televisores



CV.2018.A.003.0 LTA – Energy Efficiency in CV Appliances Sector – 6ª Reunião do Comité Técnico28

QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: PORTARIAS – TELEVISOR

Portaria – 3. Televisores

• Artigo 9º – Documentação técnica

• A documentação técnica é constituído pelas informações fixadas no anexo III.

• Artigo 10º – Guia de Medição e Teste

• Os métodos de medição e teste para televisores são fixados pela Direção Nacional de Energia, Indústria e Comércio, através de despacho do Diretor Nacional.

• Artigo11º - Procedimentos de verificação para efeitos de fiscalização do mercado

• Fornece os parâmetros a utilizar no procedimento de verificação dos equipamentos elétricos.

• “Considera-se que o modelo de equipamento de televisão cumpre os requisitos aplicáveis se o resultado do cálculo do seu índice de eficiência energética (EEI) se 

encontrar dentro dos limites do intervalo fixado para a classe de eficiência energética do equipamento que foi declarada pelo fornecedor.”

• Artigo 12º - Entrada em vigor 

• Estipula a entrada vigor do regulamento em função da publicação do Guia de Medição e Teste do Regulamento. 

• Anexo I – Etiqueta

• Define o esquema, apresentação e conteúdo da etiqueta a utilizar para o equipamento

• Anexo II – Ficha de Equipamento

• Define as informações que cada ficha de produto deve conter (nome do fornecedor, etc.)

• Anexo III – Documentação técnica

• Indica a informação que a documentação técnica de cada equipamento deve incluir
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: PORTARIAS – ILUMINAÇÃO

Portaria – 4. Iluminação

• Artigo 1º – Objeto

• Aprova o Regulamento de Certificação e Requisitos Mínimos das Lâmpadas.

• Artigo 2º – Âmbito de aplicação

• Define o âmbito de aplicação do regulamento em questão, indicando algumas das exceções ou casos que possam ser dúbios

• “O presente regulamento estabelece requisitos aplicáveis à etiquetagem e ao fornecimento de informações suplementares no que respeita a lâmpadas elétricas, 

direcionais e não direcionais.”

• Artigo 3º – Definições

• Indica as definições formais de diversos conceitos relacionados, como “Lâmpada” ou “Casquilho da lâmpada”

• «Lâmpada», uma unidade cujo desempenho pode ser avaliado de forma independente e que é constituída por uma ou mais fontes de luz. Pode incluir 

componentes suplementares necessários para o arranque, a alimentação elétrica ou o funcionamento estável da unidade, ou ainda para a distribuição, filtragem ou 

transformação da radiação ótica, caso esses componentes não possam ser retirados sem danificar a unidade de forma permanente; 

• Artigo 4º – Classes de Eficiência Energética

• Os equipamentos de televisão serão classificados de acordo o seu índice de eficiência energética (EEI)

• Artigo 5º – Selo de Garantia de Eficiência

• Pode ser aposto selo de garantia de Cabo Verde, de acordo com o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º x/xxxx, aos equipamentos, que integrem no mínimo a Classe A.

• Artigo 6º – Requisitos mínimos de importação e comercialização

• Só podem ser importados e comercializados equipamentos que apresentem níveis mínimos de eficiência energética correspondentes à Classe D ou classe 

superior.

• Artigo 7º – Etiqueta obrigatória

• A etiqueta a apor aos equipamentos, de acordo com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º x/xxxx, tem, no caso das lâmpadas, o formato previsto no Anexo II
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: PORTARIAS – ILUMINAÇÃO

Portaria – 4. Iluminação

• Artigo 8º - Ficha do Equipamento

• Todos os equipamentos devem estar acompanhados de uma ficha do equipamento, que deve contar a informação fixada no anexo II.

• Artigo 9º – Documentação técnica

• A documentação técnica é constituído pelas informações fixadas no anexo III.

• Artigo 10º – Guia de Medição e Teste

• Os métodos de medição e teste para lâmpadas são fixados pela Direção Nacional de Energia, Indústria e Comércio, através de despacho do Diretor Nacional.

• Artigo11º - Procedimentos de verificação para efeitos de fiscalização do mercado

• Fornece os parâmetros a utilizar no procedimento de verificação dos equipamentos elétricos.

• “Considera-se que o modelo de lâmpada cumpre os requisitos aplicáveis se o resultado do cálculo do seu índice de eficiência energética (EEI) se encontrar dentro 

dos limites do intervalo fixado para a classe de eficiência energética do equipamento que foi declarada pelo fornecedor.”

• Artigo 12º - Entrada em vigor 

• Estipula a entrada vigor do regulamento em função da publicação do Guia de Medição e Teste do Regulamento. 

• Anexo I – Etiqueta

• Define o esquema, apresentação e conteúdo da etiqueta a utilizar para o equipamento

• Anexo II – Ficha de Equipamento

• Define as informações que cada ficha de produto deve conter (nome do fornecedor, etc.)

• Anexo III – Documentação técnica

• Indica a informação que a documentação técnica de cada equipamento deve incluir
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: PORTARIAS – TERMOACUMULADOR

Portaria – 5. Termoacumulador

• Artigo 1º – Objeto

• Aprova o Regulamento de Certificação e Requisitos Mínimos dos Aquecedores de Água.

• Artigo 2º – Âmbito de aplicação

• Define o âmbito de aplicação do regulamento em questão, indicando algumas das exceções ou casos que possam ser dúbios

• “O presente regulamento estabelece requisitos aplicáveis à etiquetagem e ao fornecimento de informações suplementares no que respeita aos aquecedores de 

água, alimentados a partir de energia elétrica, com uma potência térmica nominal ≤ 70 kW.”

• Artigo 3º – Definições

• Indica as definições formais de diversos conceitos relacionados, como “Aquecedor de água” ou “Gerador de calor”

• «Aquecedor de água»: um dispositivo que:

• Está ligado a uma fonte de alimentação externa de água potável ou para uso sanitário;

• Gera e transfere calor para produzir água quente potável ou para uso sanitário, a determinados níveis de temperatura, quantidades e caudais durante determinados intervalos de tempo; 

• Está equipado com um ou mais geradores de calor;

• Artigo 4º – Classes de Eficiência Energética

• A classe de eficiência energética de um aquecedor de água é determinada com base na eficiência energética do aquecimento de água (ηwh) por ele produzido

• Artigo 5º – Selo de Garantia de Eficiência

• Pode ser aposto selo de garantia de Cabo Verde, de acordo com o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º x/xxxx, aos equipamentos, que integrem no mínimo a Classe A.

• Artigo 6º – Requisitos mínimos de importação e comercialização

• Só podem ser importados e comercializados equipamentos que apresentem níveis mínimos de eficiência energética correspondentes à Classe D ou classe 

superior.
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: PORTARIAS – TERMOACUMULADOR

Portaria – 5. Termoacumulador

Artigo 7º – Etiqueta obrigatória

• A etiqueta a apor aos equipamentos, de acordo com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º x/xxxx, tem, no caso dos equipamentos aquecedores de água o formato 

previsto no Anexo II

• Artigo 8º - Ficha do Equipamento

• Todos os equipamentos devem estar acompanhados de uma ficha do equipamento, que deve contar a informação fixada no anexo II.

• Artigo 9º – Documentação técnica

• A documentação técnica é constituído pelas informações fixadas no anexo III.

• Artigo 10º – Guia de Medição e Teste

• Os métodos de medição e teste para aquecedores de água são fixados pela Direção Nacional de Energia, Indústria e Comércio, através de despacho do Diretor 

Nacional.

• Artigo11º - Procedimentos de verificação para efeitos de fiscalização do mercado

• Fornece os parâmetros a utilizar no procedimento de verificação dos equipamentos elétricos.

• “Considera-se que o modelo de aquecedor de água cumpre os requisitos aplicáveis se o resultado do cálculo da eficiência energética do aquecimento de água (ηwh) 

por ele produzido se encontrar dentro dos limites do intervalo fixado para a classe de eficiência energética do equipamento que foi declarada pelo fornecedor.”

• Artigo 12º - Entrada em vigor 

• Estipula a entrada vigor do regulamento em função da publicação do Guia de Medição e Teste do Regulamento. 
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: PORTARIAS – TERMOACUMULADOR

Portaria – 5. Termoacumulador

• Anexo I – Etiqueta

• Define o esquema, apresentação e conteúdo da etiqueta a utilizar para o 

equipamento

• Anexo II – Ficha de Equipamento

• Define as informações que cada ficha de produto deve conter (nome do 

fornecedor, etc.)

• Anexo III – Documentação técnica

• Indica a informação que a documentação técnica de cada equipamento 

deve incluir
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: PORTARIAS – MÁQUINA LAVAR-ROUPA

Portaria – 6. Máquina Lavar-Roupa

• Artigo 1º – Objeto

• Aprova o Regulamento de Certificação e Requisitos Mínimos das Máquinas de Lavar Roupa para Uso Doméstico.

• Artigo 2º – Âmbito de aplicação

• Define o âmbito de aplicação do regulamento em questão, indicando algumas das exceções ou casos que possam ser dúbios

• “O presente regulamento estabelece requisitos aplicáveis à etiquetagem e ao fornecimento de informações adicionais sobre as máquinas de lavar roupa para uso 

doméstico alimentadas a partir de energia elétrica.”

• Artigo 3º – Definições

• Indica as definições formais de diversos conceitos relacionados, como “Máquina de lavar roupa para uso doméstico” ou “Máquina combinada de lavar e secar roupa”

• «Máquina de lavar roupa para uso doméstico», uma máquina de lavar roupa que lava e enxagua têxteis utilizando água, que tem também uma função de extração 

por centrifugação e que se destina a ser utilizada principalmente para fins não profissionais;

• Artigo 4º – Classes de Eficiência Energética

• As máquinas de lavar roupa pra uso doméstico serão classificados de acordo o seu índice de eficiência energética (EEI) 

• Artigo 5º – Selo de Garantia de Eficiência

• Pode ser aposto selo de garantia de Cabo Verde, de acordo com o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º x/xxxx, aos equipamentos, que integrem no mínimo a Classe A.

• Artigo 6º – Requisitos mínimos de importação e comercialização

• Só podem ser importados e comercializados equipamentos que apresentem níveis mínimos de eficiência energética correspondentes à Classe A ou classe superior.

• Artigo 7º – Etiqueta obrigatória

• A etiqueta a pôr aos equipamentos, de acordo com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º x/xxxx, tem, no caso das máquinas de lavar roupa para uso doméstico, o formato 

previsto no Anexo II
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QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL: PORTARIAS – MÁQUINA LAVAR-ROUPA

Portaria – 6. Máquina Lavar-Roupa

• Artigo 8º - Ficha do Equipamento

• Todos os equipamentos devem estar acompanhados de uma ficha do equipamento, que deve contar a informação fixada no anexo II.

• Artigo 9º – Documentação técnica

• A documentação técnica é constituído pelas informações fixadas no anexo III.

• Artigo 10º – Guia de Medição e Teste

• Os métodos de medição e teste para máquinas de lavar roupa para uso doméstico são fixados pela Direção Nacional de Energia, Indústria e Comércio, através de 

despacho do Diretor Nacional.

• Artigo11º - Procedimentos de verificação para efeitos de fiscalização do mercado

• Fornece os parâmetros a utilizar no procedimento de verificação dos equipamentos elétricos.

• “Considera-se que o modelo de máquina de lavar roupa cumpre os requisitos aplicáveis se o resultado do cálculo do seu índice de eficiência energética (EEI) se 

encontrar dentro dos limites do intervalo fixado para a classe de eficiência energética do equipamento que foi declarada pelo fornecedor.”

• Artigo 12º - Entrada em vigor 

• Estipula a entrada vigor do regulamento em função da publicação do Guia de Medição e Teste do Regulamento. 

• Anexo I – Etiqueta

• Define o esquema, apresentação e conteúdo da etiqueta a utilizar para o equipamento

• Anexo II – Ficha de Equipamento

• Define as informações que cada ficha de produto deve conter (nome do fornecedor, etc.)

• Anexo III – Documentação técnica

• Indica a informação que a documentação técnica de cada equipamento deve incluir



AGENDA

09:00h – 09:30h Introdução
• Estrutura do Enquadramento regulatório de Cabo Verde
• Que alterações e porquê?

09:30h – 10:30h Decreto-Lei – Criação do Sistema Nacional de Etiquetagem e 
Requisitos dos Equipamentos Elétricos

10:30h- 11:00h COFFEE BREAK

11:00h – 11:30h

Portarias
• Ar Condicionado
• Frigorífico
• Televisor
• Iluminação
• Termoacumulador
• Máquina de lavar roupa

11:30h – 12:30h Alteração Lei 17 VIII 2012 – Regime jurídico-tributário da Taxa 
Ecológica
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ALTERAÇÃO LEI 17 VIII 2012 – REGIME JURÍDICO-TRIBUTÁRIO DA TAXA ECOLÓGICA

• Artigo 1º – Objeto

• Apresenta do que se trata o documento - as primeiras alterações à Lei n.º 17/VIII/2012, de 23 de Agosto, que redefinem o regime jurídico-tributário da Taxa 

Ecológica, criado pela Lei n.º 76/VII/2010, de 23 de Agosto.

• Artigo 2º – Alteração à Lei n.º 17/VIII/2012

• Apresenta a tabela I a que se refere o artigo 3.º da Lei n.º 17/VIII/2012, de 23 de Agosto, que passa a ter a seguinte redação:

Regime jurídico-tributário da Taxa Ecológica

Descrição ECV/Kg

P
ro

d
u

to
s

e 
em

b
al

ag
en

s 
d

e 
gr

an
d

e 
co

n
su

m
o

Pilhas e baterias de pilhas eléctricas 100

Pilhas Recarregáveis 50

Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico, rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados 

a fechar recipientes, de plástico (PET e Derivados)

50

Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e outros recipientes de vidro 

próprios para transporte ou embalagem (vidros e similares)

50

Reservatórios, barris, tambores, bidões, latas, caixas e recipientes semelhantes (metais) 50

Papel e cartão, revestidos 50

Foguetes, fogos de artifício, bombas, petardos e outros artigos de pirotecnia 200

Rolos de folhas em plástico 60

Chapas e rolos para fotografias descartáveis 50

Rolos de folhas em alumínio 80

Utensílios para cozinha em plástico descartável ou não 80
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ALTERAÇÃO LEI 17 VIII 2012 – REGIME JURÍDICO-TRIBUTÁRIO DA TAXA ECOLÓGICA

Regime jurídico-tributário da Taxa Ecológica

Descrição ECV/Kg
P

ro
d

u
to

s 
e 

em
b

al
ag

en
s 

d
e 

gr
an

d
e 

co
n

su
m

o

Cigarros e cigarrilhas 200

Pneus novos 50

Pneus recauchutados/usados 100

Copos descartáveis 80

Óleos de petróleo e derivados 2

Paletes de plástico para ovos 5

Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de madeira, carretéis para cabos, 

de madeira, paletes simples

20

Fraldas descartáveis para bebés e crianças 5

Pastilhas elásticas 100

Produtos electros electrónicos com Selo de Garantia de Eficiência 2

Produtos electros electrónicos sem Selo de Garantia de Eficiência 10

Balões 10

Artigo 3º – Entrada em vigor 

• Estipula a entrada vigor do regulamento em função da publicação do Guia de Medição e Teste do Regulamento. 
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QUIZ

1- Quem é o responsável por apor as etiquetas de 

Eficiência Energética?
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QUIZ

Reposta:

Os distribuidores
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QUIZ

2- Qual é o “documento normalizado de informação 
relativa a um equipamento”?
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QUIZ

Reposta:

Ficha Técnica
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QUIZ

3- Que tipo de obrigatoriedade têm as entidades 
públicas aquando da realização de contratos públicos?
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QUIZ

Reposta:

Devem adquirir apenas equipamentos com Selo de Garantia 
de Eficiência
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QUIZ

4- Qual é a proposta de mudança da Taxa Ecológica Lei 
17 VIII 2012?
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QUIZ

Reposta:

Os produtos eletrónicos com Selo de Garantia de Eficiência 
sofrem uma descriminação positiva em termos da taxa 

ecológica a pagar na entrada do mercado de Cabo Verde 
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QUIZ

5- Qual é o âmbito que o Decreto-lei se dedica?
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QUIZ

Reposta:

As disposições do presente diploma aplicam-se aos 
equipamentos utilizadores de energia elétrica, 

nomeadamente:

–Equipamentos novos ou usados importados para 
comercialização;

–Equipamentos novos ou usados importados por 
pessoas singulares;

–Equipamentos doados no âmbito de programas de 
apoio a Cabo Verde.
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QUIZ

6- Qual é a informação mínima necessária fornecer ao 
consumidor final se estiver a adquirir o equipamento à 

distância?
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QUIZ

Reposta:

Deve ser dado a conhecer ao consumidor final pelo menos a 
classe de eficiência energética do equipamento
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QUIZ

7- Que informação é obrigatória de incluir em 
publicidade a equipamentos incluídos no programa?
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QUIZ

Reposta:

Classe de Eficiência Energética do equipamento
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QUIZ

8- Quais os três diferentes tipos de processo de 
fiscalização?
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QUIZ

Reposta:

1- Verificação de etiquetas

2-Verificação documental

3- Testes de equipamentos
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QUIZ

9- Como é feita a distribuição da receita resultante das 
coimas às infrações ao disposto no DL?
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QUIZ

Reposta:

–40 % para o Fundo do Ambiente;

–20 % para a entidade instrutora do processo de contraordenação;

–30 % para instituição que aplica a coima;

–10 % para denunciantes.
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QUIZ

10- Quantas portarias foram definidas no âmbito do 
SNEREE?
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QUIZ

Reposta:

6 portarias – uma para cada equipamento
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QUIZ

11- Qual a classe mínima de entrada de um televisor 
em Cabo Verde?
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QUIZ

Reposta:

Classe D



CV.2018.A.003.0 LTA – Energy Efficiency in CV Appliances Sector – 6ª Reunião do Comité Técnico61

QUIZ

12- Além da etiqueta obrigatória que outros 
documentos deve acompanhar o equipamento para 

este entrar em Cabo Verde?
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QUIZ

Reposta:

Ficha do equipamento e a documentação técnica
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QUIZ

13- O que estabelecem os guias de medição e teste?
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QUIZ

Reposta:

Os métodos de medição e teste para os equipamentos 
incluídos no programa nacional de Eficiência Energética
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QUIZ

14- Uma máquina de lavar roupa com um IEE =77 
pode entrar em Cabo Verde?
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QUIZ

Reposta:

Não – IEE =77 corresponde à classe C.

Só é permitida a entrada a equipamentos da classe A ou 
superior.
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QUIZ

15- Os termoacumuladores são equipamentos 
peculiares no sentido em que o seu IEE varia com uma 

característica do equipamento. Que característica é 
essa?
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QUIZ

Reposta:

Perfil de carga
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