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Acrónimos Significado 
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1. Enquadramento e Visão Global do Plano de Ação

Figura 1 - Visão global do Plano de Ação

Na sequência da aprovação da Carta de Política de Mobilidade Elétrica por Resolução n. 13/2019 de 1 de Fevereiro de 2019, que prevê a substituição 
gradual do parque de veículos com motores térmicos movidos a combustíveis fosseis, para veículos limpos que não emitem gases de efeito estufa 
(GEE) até 2050, é aprovado o Plano de Ação para a Mobilidade Elétrica (PAME) com o objetivo de identificar as ações a desenvolver no curto, me-
dio e longo prazo para a materialização dos objetivos estabelecidos na referida carta, agrupadas segundo três eixos de intervenção: eixo Veículo 
Elétrico (VE), eixo Infraestrutura de Recarga (IR) e eixo Energia Elétrica (ENG). O PAME também identifica igualmente os organismos responsáveis 
pela implementação, seguimento e monitorização, de cada ação e os Indicador Chave de Desempenho (KPI) para medir a evolução do mercado da 
mobilidade elétrica. A avaliação do género será uma componente importante a ter em conta durante todo o período da implementação do PAME. 

Curto Prazo  Médio Prazo Longo Prazo 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 - 2035

Eixo Veículo Elétrico  

VE 1. Atualização do quadro legal 
para estimular utilização dos VE

 
T3

 
T4 T1

VE 2. Desenvolvimento da legislação 
e diretrizes para assegurar o desen-
volvimento equilibrado dos VE

 
T2

 
T4

 
T1

 
T2

 
T3

 
T4

 
T1

VE 3. Incentivos financeiros  
T4

 
T1

 
T3

 
T4

 
T3

VE 4. Participação da administração 
pública no fomento do mercado de 
mobilidade elétrica

 
T2

 
T3

 
T4

 
T1

 
T2

 
T3

 
T4

 
T1

 
T2

 
T3

 
T4

Eixo Infraestrutura de Recarga

IR 1. Fomento das condições para 
criação da Infraestrutura Nacional 
de Recarga (INR) das VE

 
T2

 
T2

 
T4

 
T1

 
T3

IR 2.Infraestrutura privada  
T2

 
T2



7

Curto Prazo  Médio Prazo Longo Prazo 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 - 2035

Eixo Energia Elétrica

ENG 1. Regulamentação Técnica  
T3 T1

 
T2

 
T4

ENG 2. Regulamentação Económica  
T3

 
T1

 
T2

Legenda:

 Período de implementação da medida

 Período sobre qual a medida continua ativa mas não precisa mais de esforços de implementação

 Etapa de verificação do KPI no âmbito do Quadro Nacional de Seguimento e Avaliação

A Comissão Interinstitucional para Mobilidade Elétrica (CIME) entidade criada através da Resolução n.º 58/2018 de 22 de Junho, será a responsável
pela coordenação e acompanhamento da implementação do PAME.
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Tabela 1 - Matriz de responsabilidades do Eixo Veículo Elétrico

Matriz RACI
R: responsible, A: accountable, C: consulted, I: informed.

Governo Outro stakeholder Outro stakeholder

MICE   MF MAI MAAA OUTROS ANMCV ARME IGQPI OUTRAS

DNICE DGPCP DGO DGA DGTR DNA

Eixo Veículo Elétrico

VE 1.1. Alteração 
do Decreto-Lei 
11/2018 e da Por-
taria 20/2006

I R C C

VE 2.1. Obrigação 
de existência de 
assistência téc-
nica

I R C

VE 2.2. Obriga-
ção de recicla-
gem ou reutiliza-
ção das baterias 
dos VE

I RA R

VE 2.3. Favoreci-
mento do VE em 
concursos públi-
cos

I R C RA C

VE 2.4. Favoreci-
mento do VE em 
concursos para 
prestação de ser-
viços públicos

I R RA C

VE 2.5. Obriga-
ção de uma per-
centagem mí-
nima de VE na 
aquisição de veí-
culos por empre-
sas de transporte 
coletivo urbano a 
partir de 2025

I R C
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VE 3.1. Segui-
mento do Impac-
to dos Incentivos 
Aduaneiros

I R RA C

VE 3.2. Incenti-
vos ao investi-
mento

R C C C
C (MNEC, 

DNP)
C

VE 4.1. Compra 
ou leasing de VE 
pelo Governo

I R C C R

VE 4.2. Financia-
mento pelo Esta-
do de sobrecusto 
da ME para trans-
porte público, em 
relação ao equi-
valente térmico

R C C R

C 
(Câmaras
da Praia,
Sal e São
Vicente)

C 
(Associações 

de taxistas 
e hiacistas, 

empresas de 
transporte 

coletivo urbano)

VE 4.3. Incentivo 
a outras institui-
ções públicas

R C C C R

VE 4.4. Prepa-
ração e imple-
mentação de um 
plano de comuni-
cação sobre a ME

R C C

VE 4.5. Promo-
ção da formação 
profissional no 
domínio da  Mo-
bilidade Elétrica

A C C

R 
(Universidades, 

CERMI, IEFP, 
UCSNQ)

VE 4.6. Adequa-
ção do progra-
ma curricular das 
Un ivers idades 
para inclusão da 
ME

A C C
R  

(MinEdu)

A 
(Universidades, 

UCSNQ)
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Tabela 2 - Matriz de responsabilidades dos Eixos Infraestrutura de Recarga e Energia Elétrica

Matriz RACI
R: responsible, A: accountable, C: consulted, I: informed.

Governo Outro stakeholder Outro stakeholder

MICE   MF MAI MAAA OUTROS ANMCV ARME IGQPI OUTRAS

DNICE DGPCP DGO DGA DGTR DNA

Eixo Infraestrutura de Recarga

IR 1.1. Definição do 
Regime Jurídico e
Normativas para ME R C

C
(Operadores da 
rede elétrica, 
importadores de 
veículos)

IR 1.2. Gestão da im-
plementação da
Infraestrutura Nacio-
nal de Recarga
(INR)

RA C C C

R
(Operador da 
INR)

IR 2.1. Apoio para 
aquisição de postos 
de recarga privados

R C

IR 2.2 Definição de 
direitos de acesso 
aos pontos de recar-
ga (direito à tomada)

R C
I  

(MIOTH)
C

Eixo Energia Elétrica

ENG 1.1. Regulamen-
tação de Segurança 
de instalações elétri-
cas de utilização

R C

C
(Operadores do 
setor elétrico, 
OECV)

ENG 1.2. Regulamen-
tação da Qualidade 
de Serviço

C R

ENG 2.1 Moderniza-
ção da Estrutura ta-
rifária

RC R

ENG 2.2. Publicação 
do Regulamento de 
Relações Comerciais

C R
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2. Plano de ação detalhado

2.1.Eixo Veículo Elétrico (VE)

O eixo veículo, definido na CPME, inclui as medidas que se referem diretamente ao veículo elétrico e à sua promoção, em particular os 
incentivos, compra e utilização. A figura 2 apresenta o calendário indicativo para implementação das ações referentes a este eixo.

Figura 2 - Visão global das medidas referentes ao Eixo Veículo Elétrico

Curto Prazo  Médio Prazo Longo Prazo 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 - 2035

Eixo Veículo Elétrico

VE 1.1. Alteração do Decreto- Lei 
11/2018 e da Portaria 20/2006

 
T3

 
T4 T1

VE 2.1. Obrigação de existência de as-
sistência técnica

 
T2

 
T3

 
T1

VE 2.2. Obrigação de reciclagem ou 
reutilização das baterias dos VE

 
T2

 
T1

 
T3

 
T4

VE 2.3. Favorecimento do VE em con-
cursos públicos

 
T2

 
T4 T1

VE 2.4. Favorecimento do VE em 
concursos para prestação de serviços 
públicos

 
T2

 
T4 T1

VE 2.5. Obrigação de uma percenta-
gem mínima de VE na aquisição de 
veículos por empresas de transporte 
coletivo urbano a partir de 2025

VE 3.1. Seguimento do Impacto dos 
Incentivos Aduaneiros

 
T4

 
T4
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Curto Prazo  Médio Prazo Longo Prazo 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 - 2035

Eixo Veículo Elétrico

VE 3.2. Incentivos ao investimento  
T1

 
T3

 
T3

VE 4.1. Compra ou leasing de VE pelo 
Governo

 
T2

 
T4

 
T4

 
T4

VE 4.2. Financiamento pelo Estado 
de sobrecusto do VE para transpor-
te público, em relação ao equivalente 
térmico

T1 T2 T4 T2

VE 4.3. Incentivo a outras instituições 
públicas

 
T3

 
T3

 
T3

VE 4.4. Preparação e implementação 
de um plano de comunicação sobre 
a ME

T2 T4 T4

VE 4.5. Promoção da formação pro-
fissional no domínio da Mobilidade 
Elétrica

T2 T4

VE 4.6. Adequação do programa 
curricular das Universidades para 
inclusão da ME

 
T1 T4

Legenda:

 Período de implementação da medida

 Período sobre qual a medida continua ativa mas não precisa mais de esforços de implementação

 Etapa de verificação do KPI no âmbito do Quadro Nacional de Seguimento e Avaliação
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Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Legislativa 5 Junho 2019 a Dezembro de 2019

Descrição
Geral
O Decreto-lei n° 11/2018 de 1 de março (que aprova o Regime Jurídico Geral dos Transportes em Veículos Motorizados) e a Portaria 
n.º 20/2006 de 28 de agosto (que define as condições e os requisitos técnicos dos veículos afetos ao transporte regular urbano de 
passageiros) serão alterados para que os pré-requisitos atuais, em termos de cilindrada, se apliquem somente aos veículos térmicos, 
e para definir novos pré-requisitos a aplicar aos veículos elétricos.

Curto prazo 
Nos dois primeiros semestres de 2019, a DNICE e DGTR devem definir para cada fim de utilização, as potências mínimas que se aplicam 
ao veículo elétrico. Durante o terceiro trimestre devem definir o(s) texto(s) jurídico(s) para alterar o Decreto-Lei e a Portaria em questão

Médio prazo 
Não há ação no médio prazo.

Longo prazo 
Não há ação no longo prazo.

Grupo-alvo 

Setor de transporte profissional

Organismos de execução

Responsável pela implementação: DGTR 
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: n/a

Impacto esperado

Permitir a utilização de veículos elétricos 
para os transportes profissionais.

KPI Data verificação 

1
 

Equipa técnica constituída Julho de 2019

2
 

Textos prontos e enviados para 
aprovação

Outubro de 2019

3
 

Textos publicados no BO Janeiro de 2020

VE 1. Atualização do quadro legal para estimular utilização dos VE
VE 1.1 Alteração do Decreto-Lei nº 11/2018 e da Portaria nº 20/2006
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Garantir aos utilizadores de VE a existên-
cia de manutenção do seu veículo em Cabo 

Verde.

Entidades de importação e 
manutenção de veículos

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Legislativa 4 Janeiro 2019 a Dezembro de 2020

Descrição

Geral
Incluir, na nova proposta do Regulamento do Código da Estrada, a obrigação de disponibilidade de assistência técnica para cada 
modelo de veículo, para o modelo ser aprovado para importação conforme o artigo 4° do Regulamento do Código da Estrada.

Curto prazo 

No primeiro trimestre de 2020, a DGTR deve estabelecer uma equipa técnica para modificar o novo Regulamento de Veículos.
Nos segundo e terceiro trimestre de 2020, a equipa técnica deve finalizar a proposta de modificação do texto.
No último trimestre de 2020, a modificação deve ser aprovada e publicada no BO.

Médio prazo 

Não há ação no médio prazo.

Longo prazo 

Não há ação no longo prazo.

Grupo-alvo Organismos de execução

Responsável pela implementação: DGTR 
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: n/a

Impacto esperado

KPI Data verificação 

1
 

Equipa técnica constituída Abril de 2020

2
 

Textos prontos e enviados para 
aprovação

Outubro de 2020

3
 

Textos publicados no BO Janeiro de 2021

VE 2. Desenvolvimento da legislação e diretrizes para assegurar o desenvolvimento equilibrado 
dos VE

VE 2.1. Obrigação de existência de assistência técnica
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Prevenir a poluição do meio ambiente pelas 
baterias dos VE em particular

Importadores de veículos

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Legislativa 5 Junho de 2019 a Dezembro de 2020

Descrição

Geral
Explicitação das aplicações do artigo 9 do Decreto Lei n° 56/2015 (que estabelece o regime geral aplicável à prevenção, produção 
e gestão de resíduos) que indica que o responsável pelo “ato de introdução do [veículo] no território nacional” é responsável pela 
gestão do veículo no seu fim de vida. Esta proposta abrange os veículos em geral e, especificamente os veículos elétricos e a gestão 
da bateria dos mesmos.

Curto prazo 

No segundo trimestre de 2019, a DGTR e a DNA devem estabelecer uma equipa técnica para escrever o Regulamento sobre o fim de 
vida dos veículos. A equipa técnica disporá de nove meses, até dezembro de 2019 para apresentar uma primeira proposta do Regula-
mento que especificará as obrigações a cumprir no fim de vida dos veículos.
Nos dois primeiros trimestres de 2020, a equipa técnica deverá finalizar e apresentar a proposta final do Regulamento.
No terceiro trimestre de 2020, o Regulamento deve ser aprovado e publicado no BO.

Médio prazo 

Não há ação no médio prazo.

Longo prazo 

Não há ação no longo prazo.

Grupo-alvo Organismos de execução
Responsável pela implementação: DGTR 
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: n/a

Impacto esperado

KPI Data verificação 

1
 

Equipa técnica constituída Junho de 2019

2
 

Textos prontos e enviados 
para aprovação

Janeiro de 2020

3
 

Textos publicados no BO Julho de 2020

4 Texto publicado no BO Outubro de 2020

VE 2. Desenvolvimento da legislação e diretrizes para assegurar o desenvolvimento equilibrado 
dos VE

VE 2.2. Obrigação de reciclagem ou reutilização das baterias dos VE



1616

Garantir um quadro legal para a aquisição 
de VE para instituições públicas.

Administração pública

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Legislativa 4 Junho 2019 a Dezembro de 2019

Descrição
Geral
Estabelecimento na lei que as instituições públicas (Estado, Municípios e as Empresas, Agências e Institutos Público) podem favorecer os 
veículos elétricos em concursos para aquisição própria (compra ou leasing).

Curto prazo 

No segundo trimestre de 2019, a DGPCP e a DGTR devem estabelecer uma equipa técnica para escrever o texto jurídico. A equipa técnica 
disporá de seis meses, para propor uma primeira versão e, na sequência, uma versão final do texto.
No primeiro trimestre de 2020, o texto deve ser aprovado e publicado no BO.

Médio prazo 

Não há ação no médio prazo.

Longo prazo 

Não há ação no longo prazo.

Grupo-alvo Organismos de execução

Responsável pela implementação: DGPCP 
e DGTR
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: DGO, ANMCV

Impacto esperado

KPI Data verificação 

1
 

Equipa técnica constituída Junho de 2019

2
 

Textos prontos e enviados para 
aprovação

Dezembro de 2019

3
 

Textos publicados no BO Fevereiro de 2020

VE 2. Desenvolvimento da legislação e diretrizes para assegurar o desenvolvimento equilibrado 
dos VE

VE 2.3 Favorecimento do VE em concursos públicos
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Garantir um quadro legal para a aquisição 
de VE para prestar serviços públicos.

Entidades de prestação de 
serviços públicos

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Legislativa 4 Junho 2019 a Dezembro de 2019

Descrição
Geral
Estabelecimento na lei que as instituições públicas (Estado e Municípios) podem favorecer a aquisição ou utilização preferencial dos veí-
culos elétricos nos concursos para prestação de serviços públicos. Isso inclui em particular o transporte coletivo urbano e a manutenção 
da iluminação pública, mas pode abranger outros serviços como os correios e a polícia.

Curto prazo 

No segundo trimestre de 2019, a DGPCP e a DGTR devem estabelecer uma equipa técnica para estabelecer o texto jurídico. A equipa 
técnica disporá de seis meses, para propor uma primeira versão e, na sequência, uma versão final do texto.
No primeiro trimestre de 2020, o texto deve ser aprovado e publicado no BO.

Médio prazo 

Não há ação no médio prazo.

Longo prazo 

Não há ação no longo prazo.

Grupo-alvo Organismos de execução

Responsável pela implementação: DGPCP 
e DGTR
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: DGO, ANMCV

Impacto esperado

KPI Data verificação 

1
 

Equipa técnica constituída Junho de 2019

2
 

Textos prontos e enviados para 
aprovação

Dezembro de 2019

3
 

Textos publicados no BO Fevereiro de 2020

VE 2. Desenvolvimento da legislação e diretrizes para assegurar o desenvolvimento equilibrado 
dos VE

VE 2.4 Favorecimento do VE em concursos para prestação de serviços públicos
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Garantir um transporte coletivo urbano sem 
emissão de poluentes no longo prazo

Transporte coletivo urbano

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Legislativa 4 Janeiro de 2023 a Dezembro de 2025

Descrição
Geral

Obrigação para empresas de transporte coletivo urbano de atingir uma percentagem mínima de veículos sem emissão de poluentes, 
aquando da aquisição de novos veículos a partir de 2025 e de adquirir somente veículos sem emissão de poluentes a partir de 2035.

Curto prazo 

Não há ação no curto prazo.

Médio prazo 

No primeiro trimestre de 2023, a DGTR e a DNICE devem estabelecer uma equipa técnica para definir, dentro de seis meses, as percenta-
gens mínimas de novos veículos elétricos para empresas de transporte coletivo urbano em cada ano entre 2025 e 2035.
Entre o último trimestre de 2023 e o primeiro de 2024, a equipa técnica deve estabelecer o texto jurídico para impor as percentagens 
anuais mínimas previamente definidas, às empresas de transporte coletivo urbano entre 2025 e 2035.

Longo prazo 

Não há outra ação no longo prazo, exceto as definidas nos KPI.

Grupo-alvo Organismos de execução

Responsável pela implementação: DGTR
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: ANMCV

Impacto esperado

KPI Data verificação 

1
 

Equipa técnica constituída Abril de 2023

2
 

Valores de percentagens mínimas 
definidos em conformidade com a 
CPME

Outubro de 2023 Na sequência, caberá a entidade li-
cenciadora verificar se as empresas 
de transporte público respeitam as 
percentagens mínimas.3

 
Texto pronto e enviado para aprova-
ção

Abril de 2024

4 Texto publicado no BO   Julho de 2023

VE 2. Desenvolvimento da legislação e diretrizes para assegurar o desenvolvimento 
equilibrado dos VE

VE 2.5 Obrigação de uma percentagem mínima de VE na aquisição de veículos 

por empresas de transporte coletivo urbano a partir de 2025



19

Melhorar o entendimento sobre o impacto 
dos incentivos aduaneiros na fase inicial de 

adoção de VE em Cabo Verde

Setor de transporte e importação de 
veículos

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Legislativa 5 Junho 2019 a Dezembro de 2020

Descrição
Geral
Seguimento estatístico do número de VE e das entidades beneficiárias dos direitos de importação (DI) e de Imposto sobre Consumos 
Especiais (ICE) dos diferentes tipos de veículos elétricos.

Curto prazo 

Estabelecer um mecanismo de seguimento estatístico do VE e das entidades beneficiárias dos DI e ICE, de forma servir como dados para 
análise anual sobre o impacto dos incentivos aduaneiros.

Médio prazo 

Não há ação no médio prazo.

Longo prazo 

Não há ação no longo prazo.

Grupo-alvo

 

Organismos de execução

Responsável pela implementação: DGA, 
DGO
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: DGTR

Impacto esperado

KPI Data verificação 

1

 

Mecanismo de seguimento esta-
tístico do VE e das entidades be-
neficiárias dos DI e ICE é criado.

Dezembro de 2019

2

 

Estudo sobre possibilidade de 
remover em 2025 as isenções de 
direitos de importação para os 
seguintes veículos com motor 
térmico realizado.

Dezembro de 2020

VE 3. Incentivos financeiros

VE 3.1 Seguimento do Impacto dos Incentivos Aduaneiros
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Facilitar a compra dos VE pelos primei-
ros utilizadores que enfrentarão preços 

elevados.

Qualquer comprador de veículo 
elétrico, particular, público ou privado.

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Financeira 4 Junho de 2019 a Dezembro de 2029

Descrição
Geral
Implementar um sistema de apoio, através de mobilização de financiamentos climáticos, para incentivar os primeiros investimentos em ME.

Curto prazo 

Um estudo realizado em 2019 detalhará os valores dos subsídios por tipo de veículo e por ano. A partir de 2020, os primeiros subsídios serão dis-
poníveis para viaturas particulares, minibus, autocarros e veículos de 2 rodas..

Médio prazo 

Em cada ano a partir de 2021, os valores dos subsídios serão atualizados tendo em conta a diminuição expectável preço das VE no mercado in-
ternacional.

Longo prazo 

Os subsídios irão diminuir na medida em que condições de mercado vão melhorando, rumo à massificação das VE em Cabo Verde.

Grupo-alvo Organismos de execução

Responsável pela implementação: DNICE
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: DNP, DNA, MNEC: apoio na  
mobilização de parceiros e fundos internacionais.

Impacto esperado

KPI Data verificação 

1
 

Estudo sobre os valores previsionais de 
subsídios realizado;

Janeiro de 2020

2
 

Subsídios disponíveis para compradores 
de veículos elétricos

Julho de 2020

3
 

Meta de importação de VE por categoria 
de estabelecido em cada ano.

Cada ano a partir de 2021 até 
2029, em julho

VE 3. Incentivos financeiros

VE 3.2. Incentivos ao investimento
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O Governo e seus funcionários enquanto 
utilizadores de VE

Permitir que, em 2030, 100 % dos veículos do Estado 
sejam elétricos, em alinhamento com o NDC de Cabo Verde, 

assim como estimular a oferta de VE em Cabo Verde e acumu-
lar experiência sobre ME pelo Estado e pelos utilizadores dos 

veículos.

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Capacitação 5 Janeiro de 2019 a Dezembro de 2025

Descrição
Geral
Adquirir (compra ou leasing) pelo menos o número de VE indicados na tabela abaixo entre 2019 e 2024, e veículos sem emissão de poluentes 
a partir de 2025.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aquisição de veículos elétri-
cos novos pelo Estado

4 20 20 40 60 80

Curto prazo 

No primeiro semestre de 2019, a DGPCP deverá preparar o plano de aquisição de VE até 2021, com o apoio da DGTR e a DNICE na definição das especificações 
dos VE.
A DGO deve prever na preparação do Orçamento do Estado a aquisição de VE entre 2020 e 2021, número correspondente a pelo menos 25% das novas 
aquisições do Governo, em conformidade com os valores indicativos estipulados no CPME.

Médio prazo 

A DGO deve prever na preparação do orçamento do Estado a aquisição de VE para 2022 a 2024, em conformidade com os valores indicativos estipulados 
no CPME, e prever adquirir, a partir de 2025, somente VE.

Longo prazo 

Não há ação no longo prazo.

Grupo-alvo Organismos de execução

Responsável pela implementação: DGPCP
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: DGO, DGTR

Impacto esperado

VE 4. Participação da administração pública no fomento do mercado de mobilidade elétrica

VE 4.1 Compra ou leasing de VE pelo Governo
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KPI Data verificação 

1

 

Plano 2019-2021 de aquisição de VE 
elaborado, tendo os pressupostos da 
CPME.

Junho de 2019

2

 

Orçamento do estado contempla 
compra de VE.

Anualmente em Dezembro

3

 

Plano para total Substituição da frota 
de veículos do estado para veículos 
sem emissão de poluentes em 2030 
elaborado, em alinhamento com o NDC 
de Cabo Verde
.

Dezembro de 2020
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 VE 4. Participação da administração pública no fomento do mercado de mobilidade elétrica

VE 4.2 Financiamento pelo Estado de sobrecusto do VE para transporte público, em relação ao equivalente térmico

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Capacitação e financeira 5 Junho de 2019 a Dezembro de 2025

Descrição
Geral

Num primeiro momento, mobilizar recursos para financiar o sobrecusto do VE e os postos de recarga necessários em relação ao equivalente 
térmico, segundo os valores indicativos na Tabela seguinte.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Autocarro para transporte 
coletivo urbano

-
5 

(Sal)
5 

(Praia)
6 (SV)

7 
(Praia)

8 
(SV)

9 
(Praia)

Minibus para transporte cole-
tivo interurbano

- - 5 (SV)
5 

(Praia)
5 (Sal) - -

Táxi 5 
(Praia)

5 
(SV)

5 (Sal) - - - -

Curto prazo 

No segundo semestre de 2019, a DNICE deverá organizar encontros entre a as Câmaras Municipais da Praia, São Vicente e Sal, e a associação de taxistas das 
respetivas ilhas para apoiar na planificação para aquisição de VE conforme a tabela acima, e abordar os mecanismos disponíveis para financiamento do sobre-
custo do VE e os postos de recarga, em relação ao equivalente térmico. A utilização de ER nos postos de recarga deve ser considerada em todos os cenários.
Até final de 2020 o estado deve ter em funcionamento o mecanismo para financiamento de sobrecusto da ME para transporte público, em relação ao equivalente 
térmico.

Médio prazo 

O Governo deve assessorar as partes interessadas na implementação dos projetos para aquisição de VE.

Longo prazo 

Não há ação no longo prazo.

Grupo-alvo

Transporte coletivo urbano, interurbano 
e táxis

Organismos de execução

Responsável pela implementação: Câmaras Municipais
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: DGO, DGTR, ANMCV e Câmaras 
da Praia, Sal e São Vicente, Associações de taxistas 
e hiacistas, empresas de transporte coletivo urbano

Impacto esperado

Promover a utilização de VE para o 
transporte público e apoiar a capacitação e a 
acumulação de conhecimentos sobre VE dos 

stakeholders envolvidos
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KPI Data verificação 

1
 

Plano de aquisição de VE entre 2019-2925, 
por categorias, elaborados.

Março 2020

2
 

Mecanismo para financiamento de 
sobrecusto da ME para transporte público, 
em relação ao equivalente térmico, em 
funcionamento.

Dezembro 2020

3
 

Número de VE adquiridos evolui de acordo 
com a tabela acima.

Cada ano de 2020 a 2026, em abril
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Desenvolver a utilização de VE pelos municípios 
e pelas instituições públicas.

Setor público.

 VE 4. Participação da administração pública no fomento do mercado de mobilidade elétrica

VE 4.3 Incentivo a outras instituições públicas

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Institucional 4 Julho de 2019 a Dezembro de 2025

Descrição
     

Geral

Incentivar a adoção da ME nos Municípios e nas outras instituições públicas (Empresas Públicas, Polícia Nacional, Correios, entre outros):
• A aquisição de viaturas para a frota própria, veículos pesados utilizados para prestação de serviços (transporte escolar, camiões de lixo, 
manutenção da iluminação pública...) e para utilização dos funcionários;
• A promoção de incentivos para veículos elétricos (vagas de estacionamento reservadas, estacionamento gratuito para VE, vantagens para táxis 
e transporte coletivo interurbano elétrico (por exemplo prioridade de apanha de passageiro).

Curto prazo 

A partir do terceiro trimestre de 2019, a DNICE deverá organizar, em parceria com a DGTR e DGPCP, reuniões de informação para os municípios e 
as ouras instituições públicas para divulgar informação sobre mobilidade elétrica e apresentar as vantagens dos veículos elétricos e os subsídios 
disponíveis.

Médio prazo 

Não há ação no médio prazo.

Longo prazo 

Não há ação no médio prazo.

Grupo-alvo Organismos de execução

Responsável pela implementação: DNICE
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: DGTR, DGPCP, DNA

Impacto esperado

KPI Data verificação   

1
 

Percentagem de aquisição de VE pelas 
outras instituições públicas

Cada ano de 2020 a 2026, em julho
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População em geral e gestores de 
frotas de veículos das instituições 

públicas e privadas.

Melhorar o conhecimento sobre o 
VE para abranger todos os utilizadores 
potenciais e aumentar o mercado potencial 

dos VE.

VE 4. Participação da administração pública no fomento do mercado de mobilidade elétrica

VE 4.4 Preparação e implementação de um plano de comunicação sobre a Mobilidade Elétrica

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Comunicação e informação 4 Junho de 2019 a Dezembro de 2025

Descrição
     

Geral

Preparar e implementar um plano de comunicação e informação sobre a Mobilidade Elétrica focado em:
• Melhorar o entendimento da população sobre a tecnologia e os avanços na arena internacional;
• Comunicar as vantagens económicas e ambientais dos veículos elétricos, explicando como o seu uso pode ser mais económico que 
o veículo térmico, mesmo com um preço de eletricidade elevado e evidenciando os benefícios ambientais, de saúde e ruido;
• Sensibilizar as instituições públicas e privadas sobre a mobilidade elétrica, e os incentivos disponíveis.

Curto prazo 

No primeiro trimestre de 2020, a DNICE organizará um inquérito para conhecer a perceção da população em geral sobre a mobilida-
de elétrica. Esse inquérito servirá de base para desenvolver um plano de comunicação focado nas áreas cuja população tem menos 
informação. Deve-se considerar a utilização de soluções digitais gratuitos para efetuar o inquérito.
Até final de 2020 a DNICE deverá desenvolver o logotipo para o Mercado da ME de forma melhorar a sua identidade visual.
No ultimo trimestres 2020, a DNICE deverá preparar o plano de comunicação levando em consideração levando em conta os resulta-
dos de inquérito e as boas práticas para atingir o publico alvo de forma prescritivo.
Esse plano de comunicação deverá decorrer durante todo o ano de 2021.

Médio prazo 

No primeiro trimestre de 2023, a DNICE organizará um novo inquérito para conhecer a evolução da perceção da população em geral 
sobre a mobilidade elétrica. Esse inquérito servirá de base informar futuro plano de comunicação.

Longo prazo 

Não há ação no longo prazo.

Grupo-alvo Organismos de execução

Responsável pela implementação: DNICE
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: DGTR, DNA

Impacto esperado
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KPI Data verificação 

1
 

Inquérito sobre o grau de perceção 
da população em geral no tema da 
mobilidade elétrica concluída.

Junho 2020

2  
Logotipo de identidade visual da ME 
publicado

Dezembro 2020

3
 

Plano de comunicação sobre a Mobilidade 
Elétrica elaborado.

Dezembro 2020

4
Plano de comunicação sobre a Mobilidade 
Elétrica Executado.

Dezembro 2021

5
Inquérito sobre a evolução do grau de 
perceção da população em geral no tema 
da mobilidade elétrica concluída.

Dezembro 2023
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Partes interessadas na vertente 
formação profissional, futuros técnicos e 

engenheiros.

Formar técnicos e engenheiros capazes de 
responderem às necessidades do VE e da 

ME

VE 4. Participação da administração pública no fomento do mercado de mobilidade elétrica

VE 4.5 Promoção da formação profissional no domínio da Mobilidade Elétrica 

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Formação Profissional 4 Junho de 2019 a Dezembro de 2021

Descrição
Geral

A formação e capacitação do domínio da Mobilidade Elétrica necessitará de um envolvimento forte do Instituto de Emprego e Formação Profis-
sional (IEFP), da Unidade de Coordenação do Sistema Nacional de Qualificações (UCSNQ), e dos centros de formação profissional, buscando a 
implementação de cursos técnicos sobre a manutenção de VE.

Curto prazo 

No segundo semestre de 2019, a UCSNQ, em articulação com a DNICE e o IEFP, deverá mobilizar uma AT para assessor na elaboração da cartei-
ra profissional dos quadros para o mercado da ME. Assim sendo, deverá haver formação para técnicos interessados em trabalhar no mercado da 
ME até 2021.

Médio prazo 

Não há ação no longo prazo.

Longo prazo 

Não há ação no longo prazo.

Grupo-alvo Organismos de execução

Responsável pela implementação: UCSNQ
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: DGTR, DNA, Universidades, 
CERMI, IEFP

Impacto esperado

KPI Data verificação 

1
 

Carteira profissional dos quadros para o 
mercado da ME elaborado.

Junho 2020

2
 

Formação para jovens interessados em 
trabalhar no mercado da ME disponível

Dezembro 2021
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Partes interessadas na vertente 
formação profissional, no ensino 

superior, futuros técnicos e 
engenheiros.

Formar técnicos e engenheiros capazes de 
responderem às necessidades do VE e da 

ME

 VE 4. Participação da administração pública no fomento do mercado de mobilidade elétrica

VE 4.6 Adequação do programa curricular das Universidades para inclusão da ME 

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Capacitação superior 4 Junho de 2019 a Dezembro de 2021

Descrição
Geral

Tendo em conta a trajetora estipulada na CPME para adoção de VE em Cabo Verde, haverá necessidade de adequar o programa curricular das 
Universidades para inclusão da ME, dotando os futuros técnicos superiores de competências pertinentes.

Curto prazo 

Até final de 2020, as universidades devem contemplar o tema da mobilidade elétrica no Programa Curricular de engenharia, incluindo, entre 
outros, a vertente do transporte, energia, meio ambiente, e carregamento inteligente.

Médio prazo 

Até final de 2021, ter aulas disponíveis no domínio da ME nas universidades de Cabo Verde, com tema integrante do programa curricular, ativida-
de extracurricular, e/ou opção para especialização.

Longo prazo 

Não há ação no longo prazo.

Grupo-alvo Organismos de execução

Responsável pela implementação: MINEDU
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: DGTR, DNA, Universidades, 
CERMI, IEFP

Impacto esperado

KPI Data verificação 

1

 

Plano curricular que inclui o tema da 
mobilidade elétrica é aprovado pelo 
Ministério de Educação.

Março 2021

2
 

Aulas disponíveis no domínio da ME nas 
universidades de Cabo Verde.

Dezembro 2021
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O eixo infraestrutura de recarga, definido na CPME, inclui todas as medidas que se referem à infraestrutura utilizada para a recarga dos veícu-
los elétricos e à sua promoção. A figura 3 apresenta o calendário indicativo para implementação das ações referentes a este eixo.z

Figura 3 - Visão global das medidas referentes ao Eixo Infraestrutura de Recarga

Curto Prazo  Médio Prazo Longo Prazo 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 - 2035

Eixo Infraestrutura de Recarga

IR 1.1 Definição do Regime Jurídico e 
Normativas para ME

 
T4

IR 1.2 Gestão da implementação da 
Infraestrutura Nacional de Recarga 
(INR)

 
T2 T2

 
T1

 
T3

IR. 2,1 Apoio para a aquisição de 
postos de recarga privada T2 T2

IR 2.2 Definição de direitos de acesso 
aos pontos de recarga (direito à 
tomada)

T2 T2

Legenda:

 Período de implementação da medida

 Período sobre qual a medida continua ativa mas não precisa mais de esforços de implementação

 Etapa de verificação do KPI no âmbito do Quadro Nacional de Seguimento e Avaliação

2.2.Eixo Infraestrutura de Recarga (IR)
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Garantir a sustentabilidade da atividade dos 
agentes de mobilidade elétrica e estimular a 

procura.
Garantir a interoperabilidade e a segurança 
dos veículos e pontos de recarga em Cabo 

Verde.

Concessionarias das Redes de 
distribuição de Energia e Redes de 

recarga.

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Legal e Regulamentar 5 Junho de 2019 a Dezembro de 2026

Descrição
Geral

Será trabalhado o Regime Jurídico que estabelece e regula a organização, o acesso e o exercício das atividades de mobilidade elétrica, 
buscando a sustentabilidade da atividade dos agentes de mobilidade elétrica e estimular a procura.

Curto prazo 

Até final de 2020:
 
• Definir Regime Jurídico que estabelece e regula a organização, o acesso e o exercício das atividades de ME;
• Regulamentar a comercialização de eletricidade para a ME e a operação de pontos de carregamento;
• Adotar normas sobre as fichas de carregamento das VE;
• Definir os protocolos de comunicação entre os veículos e a infraestrutura de recarga, assim como a comunicação entre a
• Infraestrutura de recarga e os sistemas informáticos de controlo.

Médio prazo 

No médio prazo, entre 2022 e 2023, definir as normas sobre recarga inteligente, para que os VE possam ser carregados nos momentos 
mais adequados, servindo de instrumento de fomenta da produção de energias renováveis.2035.

Longo prazo 

No longo prazo, entre 2025 e 2026, definir as normas sobre recarga bidirecional (V2G) para que os VE possam servir como 
instrumento de suporte à rede elétrica.

Grupo-alvo Organismos de execução

Responsável pela implementação: DNICE
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: Operadores da rede 
elétrica, importadores de veículos, ARME

Impacto esperado

IR 1. Fomento das condições para criação da Infraestrutura Nacional de Recarga (INR) das VE

IR 1.1 Definição do Regime Jurídico e Normativas para ME
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KPI Data verificação 

1  
Regime Jurídico que estabelece e 
regula a organização, o acesso e o 
exercício das atividades de ME ela-
borado e adotado

Dezembro 2020

2
A comercialização de eletricidade 
para a ME e a operação de pontos 
de carregamento são regulamen-
tados.

Dezembro 2020

3

 

Normas sobre as fichas de 
carregamento das VE elaboradas 
e adotadas

Dezembro 2020

4
Protocolos de comunicação entre 
os veículos e a infraestrutura de re-
carga, assim como a comunicação 
entre a infraestrutura de recarga e 
os sistemas informáticos de con-
trolo publicados.

Dezembro 2020

5
Normas sobre recarga inteligente 
publicadas.

Dezembro 2023

6
Normas sobre recarga bidirecional 
publicadas.

Dezembro 2026
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Facilitar a decisão de compra do VE por 
potenciais compradores que terão a garan-
tia da existência de um lugar para a recarga 

do VE quando preciso e o de atender às 
necessidades no curto prazo dos utilizadores 
prioritários, de fomentar a introdução do VE 
para recarga ocasional e de fomentar VE nas 

frotas de veículos profissionais.

Todo utilizador e potencial 
utilizador de VE

IR 1. Fomento das condições para criação da Infraestrutura Nacional de Recarga (INR) das VE

IR 1.2 Gestão da implementação da Infraestrutura Nacional de Recarga (INR)

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Investimento, planeamento e gestão 5 Junho de 2019 a dezembro de 2030

Descrição
Geral

Uma Infraestrutura Nacional de Recarga (INR) pública será gradualmente desenvolvida em todo o território cabo-verdiano cujos primeiros 
postos entrarão em serviço entre 2020 e 2024, com o objetivo de estar completamente implantada até 2030.

Curto prazo 

No Segundo semestre de 2019, a DNICE deve estabelecer uma equipa técnica para preparar os esforços para desenvolvimento da INR:
• Definir, até dezembro de 2020, o Plano de Implementação Geral (PIG) dos postos de recarga, com participação da DGTR, da ANMCV e 
os municípios;
• Preparar e definir, até dezembro de 2020, as especificações para os equipamentos que farão parte da INR;
Durante 2019 e 2020, a DNICE também deverá mobilizar parceiros e fundos internacionais para financiar a INR.
No primeiro trimestre de 2021, com base no PIG, nas especificações e a regulação em vigor para ME, a DNICE deverá preparar o concurso 
para selecionar o(s) operador(es) da INR que deverá acontecer no segundo trimestres de 2021. Conforme definido do PIG, o operador da 
INR instalará os primeiros postos de recarga durante até março de 2022.

Médio e Longo prazo  

O(s) operador(es) da INR implementará(ão) gradualmente a INR em todo o território cabo-verdiano em conformidade com o PIG e as 
regras definidas nas especificações e base legal em vigor.

Grupo-alvo Organismos de execução
Responsável pela implementação: DNICE
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: ARME, DGTR, ANMCV, 
Operador da INR

Impacto esperado
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KPI Data verificação 

1
 

Equipa técnica constituída pela 
DNICE
.

Dezembro 2020

2
Primeira versão do PIG, e das 
especificações técnicas dos 
equipamentos que farão parte da 
INR elaborados.

Dezembro 2020

 
3

PIG e as especificações técnicas 
dos equipamentos que farão parte 
da INR publicados.

Dezembro 2020

4
Operador(es) da INR 
selecionado (s)

Dezembro 2020

5
Primeiros postos de recarga da 
INR instalados, conforme o PIG.

Dezembro 2023
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Garantir uma recarga segura dos VE nas 
habitações e nas empresas e fomentar o 
abastecimento dos postos alimentados por 

energia renovável.

Qualquer particular ou entidade 
pública e privada, para utilização 

própria ou dos funcionários. 

IR 2. Infraestrutura privada

IR 2.1 Apoio para aquisição de postos de recarga privados

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Financeira 3 Janeiro de 2020 a Dezembro de 2025

Descrição
Geral

Mobilizar recursos para apoiar na compra de postos de recarga aos privados, favorecendo instalações alimentadas por energias renováveis. .

Curto prazo 

Um estudo a realizar até junho 2020 detalhará a estrutura do apoio, por tipo de posto de recarga, por ano, incluindo as instalações alimentadas 
por energias renováveis. A partir de 2021, os primeiros subsídios deverão estar disponíveis de acordo com a abordagem resultante do estudo.

Entre 2019 e 2020, a DNICE mobilizará parceiros e fundos internacionais para financiar estes subsídios no médio prazo.

Médio prazo 

Um estudo a realizar até junho 2024 detalhará o impacto do apoio e orientará possíveis intervenções complementares. 

Longo prazo 

Não há ação no longo prazo.

Grupo-alvo Organismos de execução

Responsável pela implementação: DNICE
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: DGO, MUNICÍPIOS

Impacto esperado
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KPI Data verificação 

1
 

Estudo sobre a estrutura do apoio 
para aquisição de postos de recar-
ga privados finalizado.
.

Junho 2020

2
Subsídios disponíveis para compra 
de postos de recarga privados

Junho 2021

 
3

Estudo sobre o impacto do apoio 
para aquisição de postos de recar-
ga privados, incluindo recomen-
dações para futuras intervenções, 
finalizado.

Junho 2024
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Assegurar e facilitar a possibilidade de 
instalar pontos de recarga em habitações 
multifamiliares assim como garantir 
disponibilidade de vagas de estacionamen-

tos com pontos de recarga.

População em geral

IR 2. Infraestrutura privada

IR 2.2 Definição de direitos de acesso a pontos de recarga (direito à tomada)

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Legislativa e regulamentar 4 Janeiro de 2021 a Dezembro de 2024

Descrição
Geral

Direitos de acesso a pontos de recarga, designados por “direitos à tomada” serão implementados na área das habitações, dos prédios comerciais 
e dos estacionamentos.

Curto prazo 

No primeiro trimestre de 2020, o Ministério das Infraestruturas do Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH) deve estabelecer uma equipa 
técnica para desenvolver a legislação sobre o “direito à tomada”.
Até primeiro trimestre de 2021, garantir o direito à tomada para particulares, permitindo aos que vivem em habitações multifamiliares, instalarem 
Pontos de Recarga nos espaços comuns.

Médio prazo 

Até primeiro trimestre de 2023, garantir o “direito à tomada”:
• No estacionamento em edifícios novos, estabelecendo a obrigação de pré-instalação de pontos de alimentação elétrica adequados;
• Em estacionamentos novos, estabelecendo a obrigação de pré- instalação de pontos de alimentação elétrica adequados para um mínimo número de VE.

Longo prazo 

Não há ação no longo prazo.

Grupo-alvo Organismos de execução

Responsável pela implementação: MIOTH
Responsável pela monitorização: DNICE

Outros organismos: ANMCV, DGTR

Impacto esperado
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KPI Data verificação 

1

 

Equipa técnica da MIOTH para desen-
volver a legislação sobre o “direito à 
tomada” constituída.

Abril 2020

2

 

Legislação sobre o “direito à tomada”, 
permitindo aos que vivem em habitações 
multifamiliares, instalarem Pontos de 
Recarga nos espaços comuns publicada.

Abril 2021

3

 

Legislação sobre o “direito à tomada” 
no estacionamento de novos edifícios 
publicada

Abril 2023

4
Legislação sobre o “direito à tomada” em 
novos estacionamentos publicada

Abril 2023
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O eixo energia elétrica, definido na CPME, inclui todas as medidas que se referem a energia fornecida aos veículos elétricos e suas 
características, em particular a sua regulamentação técnica e económica. A figura 4 apresenta o calendário das medidas deste eixo.

Figura 4 - Visão global das medidas referentes ao Eixo Energia Elétrica

Curto Prazo  Médio Prazo Longo Prazo 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 - 2035

Eixo Energia Elétrica

ENG 1.1. Regulamentação de Segu-
rança de instalações elétricas de 
utilização

 
T3

 
T2

ENG 1.2. Regulamentação da Quali-
dade de Serviço

 
T3

 
T1

 
T4

ENG 2.1. Modernização da Estrutura 
tarifária

 
T1 T2

ENG 2.2. Publicação do Regulamento 
de Relações Comerciais

 
T1

Legenda:

 Período de implementação da medida

 Período sobre qual a medida continua ativa mas não precisa mais de esforços de implementação

 Etapa de verificação do KPI no âmbito do Quadro Nacional de Seguimento e Avaliação

2.3.Eixo Energia Elétrica (ENG)
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Garantir a segurança e qualidade das 
instalações elétricas dos postos de recarga 

de Veículos Elétricos.

Instaladores e utilizadores de postos 
de recarga de VE, em particular na 

habitação.

ENG 1. Regulamentação técnica

ENG 1.1 Regulamentação de Segurança de instalações elétricas de utilização

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Legislativa 4 Junho de 2019 a Junho de 2020

Descrição
Geral

Elaboração e publicação de regulamentação técnica que define as características técnicas a que devem obedecer o projeto e a construção e a 
verificação pela fiscalização das instalações elétricas dos postos de recarga de Veículos Elétricos.

Curto prazo 

No segundo semestre de 2019, a DNICE deve estabelecer uma equipa técnica para trabalhar no regulamento técnica, de forma a tê-lo publicado 
dentro de dentro de seis meses.
Até à publicação deste regulamento técnica, a instalação de postos de recarga de VE deve ser objeto de fiscalização prévia (ainda que sem 
regras publicadas) para verificar a sua adequação, e depois da regulamentação publicada já se disporá dum quadro objetivo para tal fiscalização.

Médio prazo 

Não há ação no médio prazo.

Longo prazo 

Não há ação no longo prazo.

Grupo-alvo Organismos de execução

Responsável pela implementação: DNICE
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: ARME, Municípios e Ordem dos 
Engenheiros.

Impacto esperado

KPI Data verificação 

1
 

Equipa técnica constituída Julho de 2019

2
 

Regulamento técnica que define as 
características técnicas a obedecer 
na construção e na fiscalização das 
instalações elétricas dos postos públicos 
de recarga de VE publicadas.

Junho de 2020
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Transmitir maior confiança aos 
utilizadores profissionais de VE que os 

seus VE não deixarão de ser recarregados 
tempestivamente

Operador de postos de recarga 
públicos de VE.

ENG 1. Regulação económica

ENG 1.2 Regulamentação da Qualidade de Serviço

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Legislativa 4 Junho de 2019 a Dezembro de 2020

Descrição
Geral

Elaboração e aprovação de um Regulamento de Qualidade de Serviço que fixa a tensão, a frequência e as respetivas tolerâncias a observar pela 
Concessionária e subconcessionária das redes de energia elétrica na entrega nas instalações dos consumidores, nos diferentes níveis de tensão 
bem como os indicadores a serem observados para caracterizar a continuidade de serviço.

Curto prazo 

Até março de 2020 o Regulamento da Qualidade de Serviço deve ser elaborado. A sua publicação deverá ser antes de dezembro 2020.ara tal 
fiscalização.

Médio prazo 

Não há ação no médio prazo.

Longo prazo 

Não há ação no longo prazo.

Grupo-alvo Organismos de execução

Responsável pela implementação: ARME
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: concessionarias da rede elétrica

Impacto esperado

KPI Data verificação 

1
 

Regulamento da Qualidade de Serviço 
elaborado.

Março 2020

2
 

Regulamento da Qualidade de Serviço 
publicado

Dezembro 2020
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Incentivar a uso do VE e a recarga por 
adequação da estrutura tarifária do setor 

elétrico.

Utilizadores de VE e consumidores de 
eletricidade em geral

ENG. 2. Regulação económica

ENG 2.1 Modernização da Estrutura tarifária

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Legislativa 4 Janeiro de 2020 a Dezembro de 2021

Descrição
Geral

Realização de um estudo para determinar propostas de adequação a fazer na estrutura tarifária para promover a mobilidade elétrica levando em 
conta as suas características e os objetivos de desenvolvimento de energias renováveis de grande escala e geração distribuída.

Curto prazo 

No último trimestre de 2019, a ARME deve estabelecer uma equipa técnica para determinar qual é a estrutura tarifária mais adequada para Cabo 
Verde.
Em 2020, a equipa técnica deverá realizar o estudo para determinar quais as alterações seriam necessárias introduzir na estrutura tarifária para 
facilitar e promover o desenvolvimento da ME, levando também em conta as ambições estipuladas na CPME.
técnica. Em 2012 a ARME deverá implementar as orientações de politica setorial resultantes do estudo introduzindo as necessárias adequações à 
estrutura tarifaria do setor elétrico

Médio prazo 

Não há ação no médio prazo.

Longo prazo 

Não há ação no longo prazo.

Grupo-alvo Organismos de execução

Responsável pela implementação: DNICE/ARME
Responsável pela monitorização: DNICE
Outros organismos: Operadores do sistema elétrico

Impacto esperado

KPI Data verificação 

1
 

Equipa técnica constituída Setembro 2019

2
 

Estudo sobre Adequação da Estrutura 
tarifária concluído

Março 2020

3
 

Implementação das Recomendações do 
Estudo

Junho de 2020
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Dar confiança aos utilizadores particulares 
e profissionais de VE na gestão do setor 

elétrico.

Consumidores de eletricidade em geral 
e potenciais proprietários de VE

 ENG 2.Regulação económica

ENG 2.2 Publicação do Regulamento de Relações Comerciais

Tipo de medida Prioridade (1. Baixa a 5. Alta) Prazo 

Legislativa 4 Junho de 2019 a Março de 2020

Descrição
Geral

Elaboração e aprovação de um Regulamento das Relações Comerciais, onde para além de serem fixadas as obrigações a observar contra-
tualmente pelas partes (Concessionária e subconcessionária das redes por um lado e consumidores domésticos, comerciais, industriais e 
agrícolas por outro lado), fique estabelecido a criação dum novo tipo de consumidor, o Operador de Posto de Recarga público de VE, cuja 
atividade económica fique clara face à atividade dos distribuidores de eletricidade.

Curto prazo 

Até março de 2020 o Regulamento das Relações Comerciais deve ser elaborado. A sua publicação deverá ser antes de dezembro 2020

Médio prazo 

Não há ação no médio prazo.

Longo prazo 

Não há ação no longo prazo.

Grupo-alvo Organismos de execução

Responsável pela implementação: ARME
Responsável pela monitorização:  DNICE
Outros organismos: Operadores da rede 
elétrica

Impacto esperado

KPI Data verificação 

1
 

Regulamento das Relações Comerciais 
elaborado.

Março 2020

2
 

Regulamento das Relações Comerciais
publicado

Dezembro 2020




