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Prefácio

Com o objectivo de facilitar a consulta às leis reguladoras da 
actividade financeira, o Banco de Cabo Verde se propõe a reeditar 
a presente colectânea, que se quer útil aos profissionais da banca, 
seguros e todos aqueles que lidam com matérias correlacionadas 
com a área financeira.

Esta iniciativa insere-se no âmbito de um conjunto de acções 
visando divulgar, de uma forma compilada, as leis reguladoras das 
actividades das Instituições sujeitas à supervisão do Banco de Cabo 
Verde.

Espera-se desta forma que a colectânea seja um instrumento de 
apoio no dia-a-dia dos que lidam com matérias financeiras e que 
tenha, de facto, muita utilidade prática.

A Consulta destes normativos não dispensa a consulta dos Boletins 
Oficiais onde foram publicados os diplomas legais.

Banco de Cabo Verde, 2008





1. LEI ORGÂNICA DO BANCO DE CABO VERDE

Lei nº 10/VI/2002, de 15 de Julho

É aprovada a Lei Orgânica do Banco de Cabo Verde, anexa ao 
presente diploma, que dele faz parte integrante, e baixa assinada 

pelo Presidente da Assembleia Nacional
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Lei nº 10/VI/2002
de 15 de Julho

Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea b) 
do artigo 174º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1º
Aprovação

É aprovada a Lei Orgânica do Banco de Cabo Verde, anexa ao presente diplo-
ma, que dele faz parte integrante, e baixa assinada pelo Presidente da Assembleia 
Nacional.

Artigo 2º
Crédito excepcional ao Estado

1. A título transitório, e até o conveniente desenvolvimento do mercado de capi-
tais, o Estado pode recorrer a uma conta aberta no Banco, remunerada à taxa de 
redesconto, cujo saldo devedor não poderá, em nenhum momento, exceder 5% 
das receitas correntes cobradas no último ano e deverá ser totalmente liquidado, 
até 31 de Dezembro de cada ano.

2. Não será autorizado o recurso a novos levantamentos na conta referida no núme-
ro antecedente, enquanto o crédito referente ao ano anterior não for regularizado.

Artigo 3º
Créditos

Os créditos sobre o Estado de que o Banco de Cabo Verde seja titular à data da 
entrada em vigor do presente diploma, continuam a ser considerados para efeitos 
de cobertura da emissão monetária, até à data em que forem reembolsados.

Artigo 4º
Continuação em funções dos actuais titulares

Mantêm-se em funções os actuais Governador e Administradores do Banco, até 
à cessação dos respectivos mandatos.

Artigo 5º
Revogação

São revogados:
a)  A Lei Orgânica aprovada pela Lei n.º 2/V/96, de 1 de Julho;
b)  A Portaria nº 17/2000, de 3 de Julho;
c)  A Portaria nº 18/2000, de 3 de Julho.

Artigo 6º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 29 de Maio de 2002.
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O Presidente da Assembleia Nacional, Aristides Raimundo Lima.
Promulgada em 18 de Junho de 2002.

Publique-se.
O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES.

Assinada em 26 de Junho de 2002.
O Presidente da Assembleia Nacional, Aristides Raimundo Lima.

Lei Orgânica do Banco de Cabo Verde

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1º

Natureza

O Banco de Cabo Verde, adiante designado por Banco, é uma pessoa colectiva de 
direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

Artigo 2º

Sede

O Banco tem a sua sede na cidade da Praia, podendo estabelecer agências nou-
tras localidades e delegações no estrangeiro.

Artigo 3º

Atribuições gerais

O Banco de Cabo Verde é o Banco Central da República de Cabo Verde, devendo 
nessa qualidade ter como atribuições assegurar e regular a criação, a circulação e 
o valor da moeda nacional.

Artigo 4º

Capital

1. O Banco dispõe de um capital de duzentos milhões de escudos, integralmente 
subscrito e realizado pelo Estado, que pode ser aumentado, designadamente, por 
incorporação de reservas deliberadas pelo Conselho de Administração.

2. A deliberação de aumento de capital deve ser confirmada pelo membro do 
Governo responsável pelas finanças.

3. Quando os activos do Banco se situam em níveis inferiores ao da soma do 
passivo e do capital mínimo realizado, o Conselho de Administração deve dar 
conhecimento do facto ao membro do Governo responsável pelas Finanças, que 
pode propor ao Conselho de Ministros a transferência para o Banco de fundos e 
de títulos transaccionáveis nos termos, condições e câmbios determinados pelo 
mercado, por forma a impedir a redução do capital mínimo realizado.
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Artigo 5º

Direito aplicável

1. O Banco rege-se pelas disposições da presente lei orgânica, dos diplomas 
complementares e, subsidiariamente, pelas normas aplicáveis às instituições de 
crédito e pelas demais normais e princípios do direito privado.

2. No exercício de poderes públicos de autoridade são aplicáveis ao Banco as 
normas e princípios de âmbito geral respeitantes aos actos, regulamentos, proce-
dimento e processo administrativos.

CAPÍTULO II

Emissão monetária

Artigo 6º

Banco emissor

1. O Banco detém o exclusivo da emissão de notas e moedas, incluindo as co-
memorativas.

2. As notas e moedas a que se refere o número anterior têm curso legal e poder 
liberatório.

3. É ilimitado o poder liberatório das notas, sendo o das moedas o estabelecido 
nos diplomas que autorizarem a sua emissão.

Artigo 7º

Notas e moedas

1. Os tipos de notas e moedas, respectivos valores, chapas, dimensões, títulos e 
demais características são aprovados por decreto-lei, sob proposta do Banco.

2. As notas têm a data da emissão geral e são assinadas, por chancela, pelo Go-
vernador e por um Administrador do Banco, em exercício nessa data.

Artigo 8º

Responsabilidade

1. A responsabilidade pela circulação fiduciária cabe exclusivamente ao Banco.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se notas e moedas 
em circulação as que pelo Banco, no exercício das suas funções, forem emitidas e 
entregues a terceiros e continuarem em poder destes.

3. O Banco não responde pela perda, destruição, furto ou desapossamento de 
notas e moedas.

Artigo 9º

Troca de notas e moedas

2. O Banco fixa e anuncia publicamente o prazo em que devem ser trocadas as 
notas ou moedas de qualquer tipo que venham a ser retiradas de circulação.
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3. Findo o prazo fixado nos termos do número anterior, deixam as notas e moe-
das de ter poder liberatório e são abatidas à circulação, mas persiste para o Banco 
a obrigação de as receber e pagar enquanto não decorrerem 10 anos.

Artigo 10º

Apreensão de notas e moedas

1. O Banco procederá à apreensão de todas as notas e moedas que lhe sejam 
apresentadas suspeitas de contrafacção ou de falsificação, ou alteração do valor 
facial, lavrando auto do qual conste a indicação das notas e moedas e do portador, 
bem como os fundamentos da suspeita.

2. O auto referido no número anterior será remetido à Polícia Judiciária, para 
efeitos do respectivo procedimento.

3. O Banco pode recorrer directamente a qualquer autoridade, ou agente desta, 
para os fins previstos neste artigo.

Artigo 11º

Reforma de notas

 Não é admitido o processo judicial de reforma de notas.

Artigo 12º

Reprodução ou imitação de notas e moedas

1. É proibida a imitação ou reprodução de notas e moedas expressas em escudos 
cabo-verdianos, total ou parcial e por qualquer processo técnico, bem como a 
distribuição dessas reproduções ou imitações.

2. É igualmente proibida a simples feitura de chapas, matrizes ou outros meios 
técnicos que permitam a reprodução ou imitação referidas no número anterior.

3. Em circunstâncias devidamente justificadas, nomeadamente para fins didác-
ticos, poderá o Banco autorizar a reprodução ou imitação.

Artigo 13º

Contra-ordenações e sanções

1. As infracções ao disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo anterior, quando não integrem cri-
mes de contrafacção ou alteração do valor facial da moeda, constituem contra-ordena-
ção punível com coima de 50.000$00 a 2.500.000$00 ou de 100.000$00 a 15.000.000$00, 
consoante o agente seja pessoa singular ou pessoa colectiva ou equiparada.

2. A tentativa e a negligência são sempre puníveis.

3. Para efeito do disposto neste artigo considera-se equiparada a pessoa colectiva 
qualquer entidade ou organização mesmo desprovida de personalidade jurídica.

4. Compete ao Banco proceder à instrução dos processos relativos às infracções 
referidas no número anterior, assim, como aplicar as correspondentes sanções, 
revertendo as coimas a favor do Estado. 



14 15

5. É subsidiariamente aplicável o regime geral das contra-ordenações.

Artigo 14º

Sanções acessórias

Como sanção acessória das contra-ordenções previstas no artigo anterior, ou 
independentemente da aplicação de uma coima, nos termos do regime referido no 
nº 5 do mesmo artigo, o Banco pode apreender e destruir as reproduções, imita-
ções, chapas, matrizes e quaisquer meios técnicos mencionados no artigo 12º.

Artigo 15º

Disponibilidades sobre o exterior

1. Constituem disponibilidades sobre o exterior, aptas a assegurar a cobertura da 
emissão monetária, as seguintes:

a)  Ouro em barra ou amoedado;

b)  Direitos de saque especiais do Fundo Monetário Internacional;

c)  Créditos exigíveis à vista ou a prazo não superior a um ano e representados 
por saldos de contas abertas em bancos domiciliados no estrangeiro e em 
instituições ou organismos monetários internacionais;

d)  Cheques, bem como créditos correspondentes a ordens de pagamento, 
emitidos por entidades de reconhecido crédito sobre bancos domiciliados 
no estrangeiro;

e)  Letras, aceites e livranças subscritas por bancos domiciliados no estrangeiro, 
quando pagáveis à vista ou a prazo não superior a um ano;

f) Créditos resultantes da intervenção do Banco em sistemas internacionais de 
compensação ou pagamentos;

g)  Títulos de dívida emitidos ou garantidos por Estados estrangeiros, vencidos 
ou a vencer dentro de um ano;

h)  Títulos representativos da participação do banco no capital de instituições ou 
organismos internacionais com atribuições monetárias ou cambiais.

2. Os valores indicados nas alíneas c), d), e) e f) do número anterior devem ser pa-
gáveis em moeda de convertibilidade externa assegurada, direitos de saque especiais 
ou outras unidades de conta internacional.

3. Aos valores das disponibilidades devem ser deduzidos os das responsabilidades 
para com o exterior constituídas por:

a) Depósitos exigíveis à vista ou a prazo, representados por saldos de contas abertas 
por bancos ou instituições financeiras, domiciliados no estrangeiro, e por institui-
ções internacionais ou estrangeiras com atribuições monetárias ou cambiais;

b) Empréstimos obtidos de bancos domiciliados no estrangeiro e de instituições 
financeiras internacionais ou estrangeiras;
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c) Débitos resultantes da intervenção do Banco em sistemas internacionais de 
compensação ou pagamentos.

4. O Banco poderá incluir nas disponibilidades sobre o exterior e nas responsabi-
lidades para com o exterior outras espécies de valores adequados, nomeadamente 
os referentes à participação de Cabo Verde nas instituições e organismos interna-
cionais.

5. Os valores referidos nos nºs 1 e 3 são contabilizados de acordo com as normas 
definidas pelo Conselho de Administração tendo em atenção os critérios e princí-
pios seguidos por instituições congéneres e organismos internacionais com atribui-
ções monetárias e financeiras.

Artigo 16º

Outros valores de cobertura

Na parte em que exceder o valor das disponibilidades sobre o exterior, líquidas 
das correspondentes responsabilidades, a emissão monetária deve ser integral-
mente coberta pelos seguintes valores:

a) Títulos de dívida pública do Estado de Cabo Verde;

b) Outros créditos sobre o Estado de Cabo Verde resultantes de transacções no 
mercado, nomeadamente do reporte de títulos;

c)  Créditos concedidos nas modalidades previstas nas alíneas a), c) e d) do n.º1 do 
artigo 30º;

d)  Títulos representativos da participação do banco no capital de entidades 
nacionais;

e)  Cheques em escudos de que o Banco seja proprietário e portador, sem en-
dosso que implique simples mandato ou penhor, pelo tempo necessário ao 
seu pagamento.

CAPÍTULO III

Funções do Banco Central

SECÇÃO I

Disposições Gerais

Artigo 17º

Atribuição principal e outras funções

1. O Banco tem por atribuição principal a manutenção da estabilidade dos 
preços.

2. Como objectivo secundário, compete ao Banco promover, no País, a liquidez, 
a solvência e o funcionamento adequado de um sistema financeiro assente na es-
tabilidade do mercado e nunca de forma incompatível com o objectivo principal 
da manutenção da estabilidade de preços.
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3. Sem prejuízo do objectivo principal da manutenção da estabilidade dos 
preços, cabe ao Banco colaborar na execução da política económica global do 
Governo.

4. O Banco deve desempenhar ainda as seguintes funções:

a) Colaborar com o Governo na definição da política monetária e cambial, 
visando alcançar e manter a estabilidade dos preços;

b) Executar de forma autónoma a política monetária e cambial de Cabo Ver-
de;

c) Deter e gerir as reservas de câmbio oficiais de Cabo Verde e agir como inter-
mediário nas relações monetárias internacionais do Estado.

5. O Banco é o conselheiro financeiro do Governo.

Artigo 18º

Autonomia e responsabilidade do Banco

1. Dentro dos limites de competência estabelecidos no presente diploma, o Ban-
co goza de autonomia em relação a quaisquer outras entidades, na prossecução 
dos seus objectivos e exercício das suas atribuições. 

2. A autonomia do Banco deve ser respeitada, não podendo nenhum órgão ou 
pessoa influenciar o Governador ou qualquer membro do Conselho de Adminis-
tração no desempenho das suas funções.

3. Sem prejuízo de qualquer outro dispositivo deste diploma, o Banco deve 
entregar, semestralmente, ao Governo e mandar publicar na forma que achar 
conveniente, um plano de acção do qual constará:

a )  A descrição e a explanação das razões da política monetária a ser seguida 
nos próximos seis meses;

b)  A descrição dos princípios a serem seguidos pelo Banco na adopção e im-
plementação da política monetária para o ano seguinte ou outro período de 
tempo determinado pelo Banco;

c) Uma revisão e avaliação da política do Banco implementada durante o pe-
ríodo correspondente ao ultimo semestre.

Artigo 19º

Sistema de pagamentos

Compete ao Banco assegurar directamente ou regular, fiscalizar e promover o 
bom funcionamento dos sistemas de compensação e pagamentos.

Artigo 20º

Estatísticas sectoriais

O Banco é o responsável pela centralização e preparação das estatísticas mone-
tária, financeira, cambial e da balança de pagamentos.
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Artigo 21º

Informações

O Banco pode exigir a qualquer entidade, pública ou privada, a prestação directa e 
imediata das informações necessárias para cumprimento do estabelecido no artigo 
anterior, bem como em razão das suas atribuições em matéria de política monetá-
ria ou cambial e de funcionamento dos sistemas de compensação e pagamentos. 

SECÇÃO II

Política monetária e cambial

Artigo 22º

Orientação dos mercados

1. Na execução da política monetária e cambial, compete ao Banco orientar e 
supervisionar os mercados monetário, financeiro e cambial.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, cabe ao Banco:

a) Regular o funcionamento dos mercados monetário, financeiro e cambial, 
adoptando providências genéricas ou intervindo, sempre que necessário, 
para garantir o cumprimento dos objectivos da política económica, em 
particular no que se refere à evolução das taxas de juro e de câmbio;

b) Emitir, caso necessário, normas temporárias de emergência que regulem 
o volume de crédito e as taxas de juro de operações bancárias de natureza 
comercial, devendo tais normas ser aprovadas pelo Conselho de Adminis-
tração;

c)  Exigir, através de aviso e instruções, que as instituições de crédito mante-
nham depósitos junto do Banco, em montantes mínimos estabelecidos e 
relacionados com a dimensão, tipo ou maturidade dos depósitos respec-
tivos, empréstimos e outras responsabilidades que o Banco entender por 
bem indicar;

d) Exercer a supervisão das instituições de crédito e parabancárias, nomeada-
mente, estabelecendo directivas para assegurar os serviços de centralização 
de riscos de crédito;

e) Exercer supervisão da actividade seguradora, resseguradora, mediação de 
seguros e de fundos de pensões, de actividades conexas ou complementares 
daquelas, bem como de outras que a lei determinar.

3. Os níveis de reserva exigidos nos termos da alínea c) do número anterior, são 
idênticos para todos os bancos relativamente a cada categoria de depósito.

4.  As reservas exigidas nos termos da alínea c) do nº 2, são mantidas sob a for-
ma de disponibilidades de caixa ou depósitos em dinheiro existentes no Banco e 
calculadas como média de reservas diárias por períodos de tempo que o Banco 
indicar através de aviso. 
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5.  Os avisos que estabelecem ou alteram as reservas mínimas exigidas deverão 
especificar a data em que as instituições de crédito devem cumprir os novos li-
mites. 

6. O Banco pode aplicar coimas a qualquer instituição de crédito que não res-
peite as disponibilidades mínimas de caixa que lhe forem fixadas, nos termos que 
vierem a ser definidos em lei.

Artigo 23º

Supervisão

1.  Na supervisão exercida pelo Banco compreendem-se, além de outros confe-
ridos por lei, nomeadamente, os poderes de estabelecer directivas para a actuação 
das entidades sujeitas à mesma supervisão, realizar inspecções e averiguações, 
instaurar e instruir os processos respeitantes às infracções verificadas e aplicar as 
sanções correspondentes às referidas infracções quando não constituam crimes.

2. O Banco tem legitimidade para requerer quaisquer providências cautelares 
sempre que necessário para o equilíbrio do sector financeiro sob a sua supervisão, 
nos termos da lei e, em especial, para garantia eficaz dos interesses dos credores 
específicos de empresas de seguros e sociedades gestoras de fundos de pensões 
e, bem assim, para agir em juízo em defesa dos interesses dos participantes nos 
fundos de pensões.

3.  A supervisão, conferida ao Banco por lei especial, de entidades que não se-
jam instituições de crédito ou parabancárias, nomeadamente, das entidades que 
tenham participações qualificadas em instituições de crédito ou parabancárias, 
rege-se, com as adaptações necessárias, pelo disposto no presente diploma.

Artigo 24º

Autoridade cambial

1. O Banco é a autoridade cambial da República de Cabo Verde, cabendo-lhe 
nessa qualidade, especialmente:

a)  Supervisionar e fiscalizar os pagamentos externos;

b)  Definir os princípios reguladores das operações sobre ouro e divisas;

c)  Autorizar os pagamentos externos nos termos da lei;

d)  Fixar ou divulgar os câmbios;

e)  Manter e gerir as reservas internacionais da República de Cabo Verde;

f)  Conceder e revogar licenças de funcionamento, supervisão e regulação do 
mercado de câmbios;

g)  Fixar os limites da posição cambial das entidades autorizadas a exercer o 
comércio de câmbios, incluindo as instituições de crédito.

2. Compete, ainda, ao Banco elaborar a balança de pagamentos externos do País.
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Artigo 25º

Acordos de compensação e pagamentos

O Banco pode celebrar com entidades congéneres domiciliadas no estrangeiro, 
públicas ou privadas, em nome próprio ou em representação do Estado de Cabo 
Verde, acordos de compensação e pagamentos ou quaisquer contratos com as 
mesmas finalidades.

Artigo 26º

Participação em instituições financeiras

O Banco pode participar no capital de instituições e organismos com atribui-
ções monetárias ou cambiais, internacionais ou estrangeiras, assim como fazer 
parte dos respectivos órgãos sociais.

SECÇÃO III

Relações entre o Estado e o Banco

Artigo 27º

Crédito ao Estado

1. É vedado ao Banco conceder descobertos ou qualquer outra forma de crédi-
to ao Estado e serviços ou organismos dele dependentes, às autarquias locais, a 
outras pessoas colectivas de direito público e a empresas públicas ou quaisquer 
outras entidades sobre as quais o Estado e as autarquias locais possam exercer 
influência dominante. 

2. O disposto no número anterior não se aplica às instituições de crédito e 
parabancárias, ainda que de capital público, às quais será conferido tratamento 
idêntico ao da generalidade das instituições do género.

3. O disposto no nº 1 não é também aplicável ao financiamento por via das ade-
quadas operações de crédito, da participação do Estado em instituições e orga-
nismos, internacionais ou estrangeiros, com atribuições monetárias, financeiras 
ou cambiais.

Artigo 28º

Títulos do tesouro

1. É vedado ao Banco a aquisição directa ou tomada firme de títulos de dívida 
emitidos pelo Estado e demais entidades referidas no artigo anterior.

2. O Banco pode, nos termos que vierem a ser acordados com o Tesouro ou 
outra entidade com competência legal e dentro dos limites estipulados na lei, 
assegurar o serviço financeiro da dívida pública do Estado, assim como, a guarda 
e gestão de valores mobiliários que ao mesmo pertençam.

3. O Banco assegura, gratuitamente, a colocação dos títulos representativos de 
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empréstimos emitidos ou garantidos pelo Estado, nos termos da lei ou regula-
mento que disponha sobre a respectiva emissão.

Artigo 29º

Caixa do Tesouro

1. O Banco desempenhará, a título gratuito, o serviço de caixa do Tesouro em 
todas as localidades em que tenha agências.

2.   O Banco pode aceitar depósitos do Estado, bem como de outros organismos 
do sector público administrativo, nos termos da lei. 

3.  Enquanto instituição depositária, o Banco recebe e desembolsa valores, assegu-
rando o respectivo registo contabilístico e outros serviços financeiros análogos. 

4.   Sem prejuízo do disposto na lei, o Banco efectuará pagamentos, até ao limite 
dos montantes depositados, mediante ordens de pagamento sobre contas referidas 
no número anterior.

5.  O Banco poderá acordar no pagamento de juros sobre tais depósitos.

6.  O Banco poderá autorizar outras instituições de crédito a receberem os depósi-
tos referidos neste artigo, de harmonia com as condições por ele estipuladas.

SECÇÃO IV

Outras operações do Banco

Artigo 30º

Operações permitidas

1. No âmbito da execução da política monetária e cambial, o Banco pode efec-
tuar as operações que se justifiquem pela sua qualidade de banco central e, no-
meadamente, as seguintes:

a)  Emissão de títulos com prazo não superior a um ano;

b)  Compra e venda de títulos no mercado secundário;

c)  Celebração de acordos de compra e de recompra de títulos de dívida emiti-
dos pelo Estado de Cabo Verde e pelo Banco, com as instituições bancárias e 
outras instituições sujeitas à sua supervisão, não podendo a duração destas 
operações exceder os 3 meses;

d) Empréstimos às instituições de crédito e parabancárias, por prazo que não 
exceda um ano, nas modalidades que considerar adequadas, caucionadas 
por títulos de dívida pública ou outros facilmente negociáveis;

e) Abertura de crédito em conta corrente a favor de instituições de crédito ou 
parabancárias, com garantia de títulos do Estado de Cabo Verde;

f) Depósitos à ordem do Estado;

g) Depósitos à ordem ou a prazo das instituições sujeitas à sua supervisão;

h) Depósitos de títulos do Estado pertencentes às instituições mencionadas na 
alínea precedente;
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i) Quaisquer operações sobre ouro e divisas;

j) Outras operações bancárias não expressamente proibidas na presente Lei 

Orgânica.

2. Nas modalidades julgadas convenientes pelo Banco, pode este abonar juros 

pelos depósitos que aceite ou por débitos em conta corrente, nomeadamente nos 

seguintes casos:

a) Operações previstas na alínea g) do nº 1;

b) Depósitos obrigatórios de disponibilidades de caixa das instituições sujeitas 

à sua supervisão.

3. O Banco, enquanto refinanciador de última instância, pode conceder emprés-

timos, sujeitos a um agravamento da taxa de juro, por períodos não superiores 

a seis meses e até o limite três vezes superior ao capital da entidade beneficiária, 

devendo essa operação ser aprovada pelo Conselho de Administração e garanti-

da por ouro, moeda estrangeira, títulos de crédito emitidos pelo Estado ou pelo 

Banco, ou pela carteira de créditos de menor risco.

Artigo 31º

Operações vedadas

São vedadas ao Banco as seguintes operações:

a) Assegurar qualquer financiamento seja na modalidade de empréstimo 

directo ou de compromisso eventual, seja através de aquisição de um em-

préstimo, de participação num empréstimo, ou de outro instrumento de 

liquidação de dívidas e ainda através da assunção de dívidas ou eventuais 

responsabilidades ou de qualquer outra forma;

b) Participar em negócios, designadamente, comprar acções de qualquer em-

presa, incluindo acções de instituições financeiras ou ainda ter participação 

em empreendimentos de natureza financeira ou qualquer outra;

c) Adquirir imóveis não essenciais ao desempenho das suas funções, salvo por 

motivo de reembolso de créditos, devendo neste caso proceder à respectiva 

alienação logo que possível;

d) Promover a criação de instituições de crédito ou parabancárias ou de quais-

quer outras sociedades , bem como participar no respectivo capital, salvo 

quando previsto na presente Lei Orgânica ou em lei especial ou por motivo 

de reembolso de crédito, mas nunca como sócio de responsabilidade ilimi-

tada. 
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CAPÍTULO IV

Governo, administração e fiscalização

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 32º

Órgãos

São órgãos do Banco o Governador, o Conselho de Administração, o Conselho 
Fiscal e o Conselho Consultivo.

Artigo 33º

Mandato

1. O mandato do Governador e dos Administradores tem a duração de cinco 
anos, renovável por uma só vez, por igual período, e pode cessar antes do seu 
termo normal por ocorrência de:

a)  Morte ou incapacidade física ou psíquica permanente e inabilitante;

b) Renúncia apresentada por escrito, com antecedência mínima de trinta 
dias;

c)  Aposentação ordinária no seu quadro de origem;

d)  Aposentação Compulsiva em consequência de processo criminal;

e)  Exoneração;

f)  Investidura em cargo ou exercício de actividade incompatível com o exercí-
cio do mandato, nos termos da lei. 

2. O Governador e os Administradores podem ser exonerados pelo Conselho de 
Ministros por ocorrência de:

a)  Condenação definitiva em processo penal, relativa a crime especial de em-
pregado público ou praticado com flagrante e grave abuso da função ou a 
crime que determine incapacidade ou indignidade para exercer o cargo ou 
perda de confiança geral necessária ao exercício da função;

b)  Insolvência;

c)  Incumprimento grave no desempenho das suas atribuições. 

3.  Os administradores podem ainda ser exonerados pelo Conselho de Ministros 
mediante proposta fundamentada do Governador, quando:

a) Tenham estado ausentes, sem justificação plausível, em duas ou mais reuni-
ões sucessivas do Conselho de Administração, realizadas durante os últimos 
doze meses;

b)  Tenham infringido a lei de forma grave, ou revelado conduta imprópria no exer-
cício das suas funções, causando prejuízos substanciais aos interesses do Banco.
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4.  O Governador pode também ser exonerado pelo Conselho de Ministros, 
mediante proposta fundamentada da maioria dos membros do Conselho de Ad-
ministração, nos termos das alíneas a) e b) do número anterior.

5.  O Governador e os Administradores cujos mandatos cessarem ou caducarem 
nos termos das alíneas b) e c) do nº 1 continuam em funções até à respectiva 
substituição, salvo determinação em contrário do Conselho de Ministros.

Artigo 34º

Incompatibilidades e impedimentos

1. Sem prejuízo de outras incompatibilidades ou impedimentos legalmente pre-
vistos, o Governador e os Administradores do Banco não podem:

a) Fazer parte dos órgãos sociais de entidades sujeitas à supervisão do Banco 
ou nas mesmas exercer quaisquer funções;

b) Ser membros dos corpos sociais de qualquer sociedade, salvo se em repre-
sentação dos interesses do Banco de Cabo Verde, com a devida autorização 
prévia do Conselho de Administração;

c) Desempenhar qualquer outra função pública ou privada, salvo as funções do-
centes no ensino superior ou de investigação, não remuneradas, nos termos da 
lei;

d) Fazer parte dos órgãos de direcção de instituições financeiras, num período 
de um ano posterior à cessação das suas funções no Banco, devendo, con-
tudo, ter direito a uma compensação, nos termos e condições definidos em 
decreto-lei. 

2. O Governador e os Administradores do Banco não devem aceitar quaisquer 
presentes ou crédito em seu favor ou em nome de qualquer parente ou pessoa 
com quem tenha negócios ou ligações financeiras, quando a sua aceitação possa 
por em causa a sua dedicação imparcial às funções exercidas no Banco.

3. O Governador e os Administradores do Banco obrigam-se a apresentar a de-
claração de interesse, património e rendimento nos termos da lei. 

4. Considera-se falta grave a violação do disposto nos números anteriores.

Artigo 35º

Remunerações e regalias

O Governador e os Administradores:

a) Auferem as remunerações fixadas pelo Conselho de Ministros, sob proposta 
de uma comissão de vencimentos constituída pelo membro do Governo res-
ponsável pelas finanças, ou um seu representante, que preside, pelo presiden-
te do Conselho Fiscal e por um antigo governador designado por este; 

b) Gozam das regalias de natureza social atribuídas aos trabalhadores do 
Banco.
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SECÇÃO II

Governador do Banco

Artigo 36º

Nomeação

O Governador do Banco é nomeado pelo Conselho de Ministros, sob proposta 
do membro do Governo responsável pelas Finanças, de entre cidadãos idóneos, 
com pelo menos 8 anos de experiência profissional e reconhecida competência 
em matéria financeira e económica.

Artigo 37º

Substituição do Governador

1. O Governador será substituído, nas suas faltas e impedimentos, sucessiva-
mente pelo Administrador mais antigo ou, em igualdade de circunstâncias, pelo 
mais velho.

2. O disposto no número anterior é aplicável aos casos de vacatura do cargo.

3. Perante terceiros, incluindo notários, conservadores de registo e outros titula-
res da função pública, a assinatura do Administrador, com invocação do previsto 
nos números anteriores, constitui presunção da pressuposta falta, impedimento 
ou vacatura.

Artigo 38º

Competência

1. Compete ao Governador:

a)  Representar o Banco;

b)  Actuar em nome do Banco junto das instituições e organismos internacio-
nais ou estrangeiros;

c)  Superintender na coordenação e dinamização da actividade do Conselho 
de Administração e convocar as suas reuniões;

d)  Presidir às reuniões do Conselho de Administração e das comissões espe-
ciais deste emanadas;

e)  Rubricar os livros gerais, podendo fazê-lo por chancela;

f)  Superintender em tudo o que se relacione com os interesses do Banco e com 
a sua actividade geral.

2. Pode o Governador, em acta do Conselho de Administração, delegar parte da 
sua competência em algum dos membros do mesmo Conselho.

Artigo 39º

Competência especial do Governador

1. Se estiverem em risco interesses essenciais do País ou do Banco e não for 
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possível reunir o Conselho de Administração, dada a imperiosa urgência, a falta 
de quorum ou outro motivo justificado, o Governador tem competência própria 
para a prática de todos os actos necessários à prossecução dos fins cometidos ao 
Banco e que caibam na competência daquele Conselho.

2. Os actos praticados nos termos do número anterior ficam sujeitos à ratifica-
ção do Conselho de Administração na sua primeira reunião. 

3. Perante terceiros, incluindo notários, conservadores de registo e outros titi-
lares da função pública, a assinatura do Governador, com invocação do previsto 
no número 1., constitui presunção da impossibilidade de reunião do Conselho 
de Administração.

Artigo 40º

Poderes do Governador

1. O Governador tem voto de qualidade nas reuniões a que preside.

2. Pode o Governador suspender qualquer deliberação do Conselho de Admi-
nistração que considere contrária à lei ou aos interesses do Estado ou do Banco.

3. A suspensão será imediatamente comunicada ao membro do Governo res-
ponsável pelas Finanças e considera-se levantada se, dentro de quinze dias depois 
de imposta, o Governo a não tiver confirmado.

SECÇÃO III

Conselho de Administração

Artigo 41º

Composição

O Conselho de Administração é composto pelo Governador, que preside, e 
por dois a quatro Administradores, nomeados pelo Conselho de Ministros, sob 
proposta do membro do Governo responsável pelas Finanças, de entre cidadãos 
idóneos, com pelo menos 6 anos de experiência profissional e reconhecida com-
petência em matéria financeira e económica. 

Artigo 42º

Competência

1. Ao Conselho de Administração compete a orientação geral e a prática de 
todos os actos necessários ou convenientes à prossecução dos fins cometidos ao 
Banco e que não sejam abrangidos na competência exclusiva de outros órgãos, 
nomeadamente os seguintes:

a)  Propor ao Governo a política monetária e cambial;

b)  Apresentar ao Governo, a pedido deste ou por iniciativa própria, propostas 
legislativas sobre matérias das atribuições do Banco; 

c)  Aprovar regulamentos e outros actos normativos, no âmbito das atribui-
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ções do Banco, de cumprimento obrigatório pelas entidades sujeitas à sua 
supervisão;

d)  Propor ao Governo a emissão e recolha de notas e moedas;

e)  Decidir sobre a orientação dos mercados monetário, financeiro e cambial;

f)  Deliberar sobre o recurso do Banco ao crédito externo;

g) Aprovar os acordos de cooperação com instituições ou organismos interna-
cionais e estrangeiros;

h) Autorizar a exploração de ramos ou modalidades de seguros e definir apó-
lices uniformes para determinados contratos de seguros; 

i)  Apreciar e aceitar o depósito de bases técnicas, condições gerais, especiais e 
tarifárias de contratos; 

j)  Apreciar a representação das provisões técnicas das empresas supervisiona-
das pelo Banco;

k) Determinar a inspecção, sempre que o entenda conveniente ou em cumpri-
mento de disposições legais, das empresas sujeitas à supervisão do Banco, re-
quisitar-lhes informações e documentos e proceder a averiguações e exames 
em qualquer entidade ou local, no quadro do desempenho destas funções; 

l) Analisar e dar parecer sobre pedidos de informação e reclamações, apresen-
tados por particulares e organismos oficiais, não resolvidos noutras ins-
tâncias, relativamente ao exercício das actividades bancária e parabancária, 
seguradora, de mediação de seguros e de fundos de pensões; 

m)  Exercer as demais competências de supervisão que lhe sejam cometidas 
por diploma legal; 

n)  Aprovar o plano de contas do Banco;

o) Elaborar um regulamento interno do Banco no qual defina a estrutura 
organizacional do Banco, as competências e funções dos serviços que a 
integram, as normas gerais a observar no desenvolvimento das actividades 
a seu cargo e, em geral, o que se revele adequado, tendo em vista o seu bom 
funcionamento; 

p) Arrecadar as receitas do Banco e autorizar a realização das despesas neces-
sárias ao seu funcionamento; 

q)  Gerir o património do Banco e, nomeadamente, deliberar sobre a aquisição, 
alienação, locação financeira ou aluguer de bens móveis e sobre o arrenda-
mento de bens imóveis destinados à instalação, equipamento e funciona-
mento do Banco;

r)  Deliberar sobre a aquisição, locação financeira ou alienação de bens imóveis 
para os mesmos fins; 

s)  Contratar com terceiros a prestação de quaisquer serviços com vista ao 
adequado desempenho das atribuições do Banco; 
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t)  Definir a política de pessoal, bem como a salarial;

u)  Aprovar o plano anual de actividades, o orçamento de exploração e ainda 
o balanço, relatório e contas de cada exercício;

v)  Deliberar sobre a colocação dos fundos próprios do Banco.

2. O Conselho pode delegar, em acta, poderes em um ou mais dos seus membros 
ou em empregados do Banco, estabelecendo em cada caso os respectivos limites 
e condições.

Artigo 43º

Pelouros

1. Sob proposta do Governador, o Conselho de Administração atribui aos seus 
membros pelouros correspondentes a um ou mais serviços do Banco.

2. A atribuição de um pelouro envolve delegação de poderes, a qual pode ser 
sujeita a limites e condições no acto de atribuição.

3. A distribuição de pelouros não dispensa o dever, que a todos os membros do 
Conselho incumbe, de acompanhar e tomar conhecimento da generalidade dos 
assuntos do Banco e de propor as atinentes providências.

Artigo 44º

Funcionamento

1. O Conselho de Administração reúne, ordinariamente uma vez por semana e, 
extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo Governador.

2.  Para o Conselho de Administração deliberar validamente, é indispensável a 
presença da maioria dos seus membros em exercício, incluindo o Governador.

3.  Para efeito do disposto no número anterior, não são considerados em exercí-
cio os que estiverem impedidos fora da sede por motivos de serviço ou em razão 
de doença.

4.  As deliberações são tomadas por maioria de votos dos membros presentes, 
não sendo permitidas abstenções.

5.  As reuniões do Conselho de Administração podem, ainda, ser convocadas, a 
pedido, por escrito, da maioria dos seus membros.

Artigo 45º

Actas

1. Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas actas, mencio-
nando-se sumariamente mas com clareza os assuntos tratados e as deliberações 
tomadas.

2.  Os participantes na reunião podem ditar para a acta a súmula das suas in-
tervenções e bem assim emitir voto de vencido quanto às deliberações de que 
discordem.
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3.  As actas são assinadas por todos os que participaram na reunião e subscritas 
por quem a secretariou.

4. As actas das reuniões do Conselho de Administração são de natureza con-
fidencial, podendo este órgão decidir tornar públicas as suas deliberações, no 
todo ou em parte. 

SECÇÃO IV

Conselho Fiscal 

Artigo 46º

Conselho Fiscal

1. O Conselho Fiscal é constituído por três membros designados pelo 
membro do Governo responsável pelas Finanças de entre pessoas idóneas 
com reconhecida competência em matéria bancária, financeira e económica, 
devendo um deles, pelo menos, ser auditor certificado.

2. De entre os membros do Conselho Fiscal designará o membro do Governo 
responsável pelas Finanças um presidente que terá voto de qualidade.

3.  O mandato dos membros do Conselho Fiscal é de 3 anos, renovável por igual 
período.

4. As funções dos membros do Conselho Fiscal são acumuláveis com outras 
actividades profissionais que se não mostrem incompatíveis.

5. Os membros do Conselho Fiscal têm direito a remuneração mensal fixada 
pelo Conselho de Ministros, sob proposta do membro do Governo responsável 
pelas finanças.

Artigo 47º

Competência

1. Como órgão de fiscalização do Banco, compete ao Conselho Fiscal:

a) Acompanhar o funcionamento do Banco e o cumprimento das leis e regu-
lamentos que lhe são aplicáveis;

b) Examinar as situações periódicas apresentadas pelo Conselho de Adminis-
tração durante o seu mandato;

c)  Examinar a escrituração, as casas fortes e os cofres do Banco, sempre que o 
julgue conveniente, com observância das inerentes regras de segurança;

d) Emitir parecer acerca do orçamento, assim como do balanço e contas anuais;

e)  Chamar a atenção do Governador ou do Conselho de Administração para 
qualquer assunto que entenda dever ser ponderado;

f)  Pronunciar-se acerca de qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Go-
vernador ou pelo Conselho de Administração;
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g)  Elaborar um relatório anual sobre a sua acção fiscalizadora.

2. O Conselho Fiscal deve ser apoiado por serviços ou técnicos do Banco de sua 
escolha.

3. Os membros do Conselho Fiscal têm acesso aos livros de actas do Conselho 
de Administração e a demais documentação do Banco.

Artigo 48º

Funcionamento

1.  O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordi-
nariamente, sempre que seja convocado pelo Presidente.

2.  Para o Conselho deliberar validamente, é indispensável a presença de pelo 
menos dois dos membros em exercício.

3.  É aplicável ao funcionamento do Conselho Fiscal o disposto no n.º 4 do ar-
tigo 44º e no artigo 45º.

Artigo 49º

Participação em reuniões do Conselho de Administração

Os membros do Conselho Fiscal podem participar, sem direito de voto, nas reuniões 
do Conselho de Administração, sendo obrigatória, nas reuniões ordinárias, a presença 
de um deles, por escala.

Artigo 50º

Auditores externos

Sem prejuízo da competência do Conselho Fiscal, as contas do Banco são tam-
bém fiscalizadas por auditores externos, seleccionados em concurso público.

SECÇÃO V

Conselho Consultivo

Artigo 51º

Conselho Consultivo

1. O Conselho Consultivo é composto pelo Governador do Banco, que preside, 
e pelos seguintes membros:

a)  Os antigos Governadores;

b) Três personalidades de reconhecida competência em matérias económica-  
financeira e empresariais;

c)  Um representante das entidades supervisionadas pelo Banco;

d)  O Presidente do Conselho Fiscal do Banco.

2. Os vogais mencionados na alínea b) são designados pelo Conselho de Mi-
nistros, sob proposta do membro do Governo responsável pelas Finanças, por 
períodos renováveis de três anos.
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3. Os membros do Conselho Consultivo que não sejam membros de outros ór-
gãos do Banco podem ser remunerados, sob proposta do Governador, aprovada 
pelo membro do Governo responsável pelas Finanças.

4. Sempre que o considere conveniente, o presidente do Conselho Consultivo 
pode convidar a fazerem-se representar nas respectivas reuniões determinadas 
entidades ou sectores de actividade, bem como, sugerir ao Governo a presença de 
elementos das entidades ou dos serviços públicos com competências matérias a 
apreciar, em qualquer caso, sem direito a voto.

Artigo 52º

Competência

Compete ao Conselho Consultivo pronunciar-se, não vinculativamente, sobre:

a)  O relatório anual da actividade do Banco, antes da sua apresentação;

b)  A actuação do Banco decorrente das funções que lhe estão cometidas;

c) Os assuntos que lhe forem submetidos pelo Governador ou pelo Conselho 
de Administração.

Artigo 53º

Reuniões

O Conselho Consultivo reune-se, ordinariamente, uma vez por semestre e, ex-
traordinariamente, sempre que for convocado pelo Governador.

CAPÍTULO V

Pessoal

Artigo 54º

Regime Jurídico

1. Os trabalhadores do Banco estão sujeitos às normas do regime jurídico geral 
das relações de trabalho.

2. O Banco pode celebrar instrumentos de regulamentação colectiva de traba-
lho, nos termos da lei geral, sendo para o efeito considerados como seus represen-
tantes legítimos os membros do Conselho de Administração ou os detentores de 
mandato escrito de que expressamente constem poderes para contratar.

3. Aos trabalhadores do Banco é vedado fazer parte dos órgãos sociais de entida-
des sujeitas à supervisão do Banco ou nestas exercer quaisquer funções.

4. Nenhum trabalhador do Banco que exerça funções de gestão, consultadoria 
ou assesoria poderá exercer quaisquer funções remuneradas fora do Banco, salvo 
o exercício de funções docentes e de investigação.

5. Os trabalhadores não referidos no número anterior poderão exercer acti-
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vidades remuneradas não incompatíveis com as que desempenham no Banco, 
mediante autorização expressa do Conselho de Administração. 

Artigo 55º

Fundo Social

1. No âmbito das acções de natureza social do Banco, existe um Fundo Social 
com consignação de verbas atribuídas pelo Conselho de Administração, de forma 
a assegurar a prossecução das respectivas finalidades.

2. O Fundo Social é regido por regulamento aprovado pelo Conselho de Ad-
ministração e é gerido por uma comissão nomeada pelo referido Conselho, com 
poderes delegados para o efeito, e que incluirá representantes dos trabalhadores 
eleitos por estes. 

CAPÍTULO VI

Orçamento e contas

Artigo 56º

Orçamento

Será elaborado pelo Banco um orçamento de exploração anual, que deve ser 
remetido ao membro do Governo responsável pelas finanças até 15 de Dezembro 
do ano anterior, para aprovação, dentro do prazo de sessenta dias, findo o qual 
considera-se tacitamente aprovado.

Artigo 57º

Resultados do exercício

1. O resultado líquido do Banco referente a cada exercício financeiro será deter-
minado pelo Conselho de Administração, após a aplicação de padrões contabi-
lísticos apropriados, que incluirão, nomeadamente, a constituição ou reforço de 
provisões destinadas a cobertura do crédito mal parado e de riscos de deprecia-
ção de outros valores activos, contribuições para a reforma e fundo de pensões 
e quaisquer ocorrências de outras eventualidades que requeiram provisões no 
âmbito da presente lei.

2. O Banco criará uma Conta de Reavaliação de Reservas à qual se aplicam as 
seguintes disposições:

a)  Os ganhos e prejuízos não realizados resultantes de quaisquer alterações na 
avaliação do activo e do passivo do Banco em ouro, moeda estrangeira ou 
direitos especiais de saque em decorrência de alterações verificadas na taxa 
de câmbio do escudo ou de qualquer mudança do valor, paridade ou taxa 
de câmbio de tais activos relativamente ao escudo serão afectos à Conta de 
Reavaliação de Reservas;

b)  Na eventualidade de prejuízos ou saldo de débito líquido registado na Con-
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ta de Reavaliação de Reservas, tal deverá ser reflectido na conta de lucros e 
perdas do Banco;

c)  Não deverão ser efectuados quaisquer créditos ou débitos na Conta de Re-
avaliação de Reservas, excepto nos termos deste número.

3. O Banco criará uma Reserva Geral à qual deverá afectar, no final de cada 
exercício financeiro:

a)  Um quarto do resultado líquido do Banco respeitante ao exercício finan-
ceiro, quando a Reserva Geral não exceder o capital mínimo realizado do 
Banco; ou

b)  Um sexto do resultado liquido do Banco referente ao exercício financeiro, quando 
a Reserva Geral exceder o capital mínimo e não exceder quatro vezes o capital 
realizado do Banco.

4. Após a efectivação das necessárias Reservas, nos termos dos nºs 3 e 5, um quar-
to do saldo dos lucros líquidos referentes ao ano financeiro deverá ser aplicado na 
amortização de quaisquer títulos do Estado detidos pelo Banco que tenham sido 
emitidos no âmbito do nº3 do artigo 4 º e da alínea b) do nº 8 do presente artigo.

5. Sem prejuízo do disposto na alínea b) do nº 3, o Banco poderá providenciar 
mais afectações à Reserva Geral ou a qualquer reserva especial que entender 
apropriada, desde que do facto dê conhecimento fundamentado, por escrito, ao 
Governo quanto à necessidade dessa medida.

6. O saldo do resultado líquido do ano financeiro, após as deduções e afectações 
previstas nos nºs 3, 4 e 5, deverá ser pago ao Estado de Cabo Verde no prazo de 
quatro semanas contado a partir da data da conclusão da auditoria às demons-
trações financeiras.

7. Não será feita nenhuma dedução ou afectação autorizada nos nºs 3, 4 ou 5 ou 
pagamento efectuado no âmbito do nº 6 se, no entender o Banco, os seus activos, 
ou após a relevante dedução, afectação ou pagamento, ficarão inferiores à soma 
das suas responsabilidades e do capital mínimo realizado.

8. Caso o Banco incorrer em prejuízo líquido durante qualquer exercício finan-
ceiro: 

a)  Esse prejuízo deverá ser imputado à Reserva Geral e se esta for inadequada 
para cobrir o montante total do prejuízo, o saldo do prejuízo deverá ser 
levado para a conta de resultados transitados;

b) Depois da apresentação, pelo Banco, de um relatório ou declaração confir-
mando o saldo dos prejuízos acumulados, o Governo deverá entregar ao 
Banco, num prazo máximo de 60 dias, fundos, títulos negociáveis datados e 
nos termos, condições e câmbios determinados pelo mercado de montante 
ou montantes necessários para corrigir o défice.

9. Caso se registarem, em qualquer exercício financeiro, prejuízos acumulados 
trazidos de exercícios anteriores e que não tenham sido anulados, pelo Gover-
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no, através da transferência dos necessários fundos, títulos ou disponibilidades 
previstas na alínea b) do nº 8, o lucro final desse exercício será afectado com 
prioridade para a liquidação de tais prejuízos acumulados e juros sobre o mon-
tante dos prejuízos calculados à taxa de facilidades permanentes de cedência de 
liquidez para todo o período em que o mesmo se encontrava pendente.

Artigo 58º

Relatório, balanço e contas

1. O Banco deve manter contas e registos que reflictam as operações efectuadas 
e a situação financeira.

2. Salvo as excepções previstas na presente lei, as contas e os registos do Banco 
devem ser elaboradas de acordo com as normas internacionais de contabilidade. 

3. O Banco deve elaborar o seu relatório financeiro anual, do qual deve constar 
o balanço, e um relatório de lucros e perdas.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, após o último dia de cada 
mês e dentro dos dez dias úteis seguintes, o Banco deve submeter à apre-
ciação do membro do Governo responsável pelas Finanças, um relatório 
financeiro referente ao mês anterior.

5. O Banco deve, no prazo de três meses após o encerramento de cada ano finan-
ceiro, submeter ao Governo uma cópia de:

a)  Relatório financeiro certificado pelo auditor externo;

b)  Relatório das operações efectuadas durante esse período;

c)  Relatório do estado da economia nacional.

6. O Banco deve publicar os relatórios financeiros referidos nos nº 4 e 5, e 
outros relatórios sobre matérias financeiras e económicas, na forma que achar 
conveniente.

7. Na sequência da apresentação dos relatórios financeiros a que se refere o nú-
mero anterior, o Governador informará a Assembleia Nacional, através da comis-
são especializada que se ocupe de finanças sobre a situação e orientações relativas 
à política monetária e cambial seguidas no exercício financeiro.

CAPÍTULO VIII

Disposições Finais

Artigo 59º

Avisos do Banco

As determinações do Banco que contenham disposições genéricas revestirão 
a forma de Aviso, assinado pelo Governador, e publicado na I Série do Boletim 
Oficial.
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Artigo 60º

Vinculação do Banco

O Banco obriga-se pela assinatura do Governador, de dois outros membros do 
Conselho de Administração, ou de quem estiver legitimado nos termos do n.º 2 
do artigo 38º, dos n.ºs 1 e 2 do artigo 37º, ou do n.º 2 do artigo 42º.

Artigo 61º

Recursos e acções

1. Dos actos praticados pelo Governador ou pelo Conselho de Administração ou 
por delegação sua, no exercício de funções públicas de autoridade, cabem os meios de 
recursos ou acção previstos na legislação própria do contencioso administrativo.

2. Fora dos casos previstos no numero anterior compete aos tribunais judiciais 
o julgamento dos litígios em que o Banco seja parte. 

Artigo 62º

Sigilo

Os membros dos órgãos do Banco, os empregados deste e bem assim quaisquer 
pessoas que lhe prestem directa ou indirectamente serviços estão sujeitos ao de-
ver de sigilo nos termos aplicáveis às instituições de crédito e parabancárias.

Artigo 63º

Arquivo de documentos

1. Devem ser conservados em arquivo, pelo prazo de vinte anos, os elementos 
da escrita principal do Banco, correspondência, documentos comprovativos de 
operações e outros.

2. Os elementos a que se refere o número anterior poderão ser totalmente ou 
parcialmente microfilmados ou registados por processo equivalente, excepto se a 
sua conservação em arquivo for imposta pelo interesse histórico que apresentem 
ou por outro motivo ponderoso.

3. As cópias obtidas a partir de microfilme ou de reprodução técnica equivalente 
têm a mesma força probatória dos documentos originais, desde que firmadas, 
com assinatura autenticada, pela pessoa incumbida de certificar a regularidade 
da operação de microfilmagem ou outra.

Artigo 64º

Isenções

1. O Banco goza de isenção de todas as contribuições, impostos, taxas, emolu-
mentos e demais imposições, nos mesmos termos que o Estado.

2.   O Banco está dispensado de prestar caução, quer no decurso de procedimen-
tos judiciais, quer para quaisquer outros efeitos previstos em normas gerais. 
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Artigo 65º

Tribunal de Contas

O Banco não está sujeito à fiscalização preventiva do Tribunal de Contas.
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2. INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E PARABANCÁRIAS

- Lei nº 3/V/96 de 1 de Julho

O presente diploma regula a constituição, o funcionamento
e a actividade das instituições de crédito e parabancárias

- Decreto-Lei nº 52-E/90 de 4 de Julho

- Avisos Diversos



39



39

Lei nº 3/V/96
de 1 de Julho

Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional, ao abrigo do disposto na alínea b) 
do artigo 186º da Constituição decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1º

Âmbito do diploma

O presente diploma regula a constituição, o funcionamento e a actividade das 
instituições de crédito e parabancárias.

Artigo 2º

Instituições de crédito

1. São instituições de crédito as empresas cuja actividade consiste em receber do 
público depósitos ou outros fundos reembolsáveis e em conceder crédito por sua 
própria conta.

2. Consideram-se instituições de crédito:

a) Os bancos; 

b) As instituições especiais de crédito;

c) Outras entidades como tal qualificadas pela lei.

Artigo 3º

Instituições especiais de crédito

1. São instituições especiais de crédito as que têm por objecto o exercício de 
actividade bancária restrita, nos termos da legislação especial aplicável.

2. Consideram-se instituições especiais de crédito, designadamente, as coopera-
tivas de crédito e as caixas económicas.

Artigo 4º

Instituições parabancárias

1. São instituições parabancárias as empresas que, não sendo instituições de 
crédito, exerçam profissionalmente alguma função de crédito ou outra activida-
de que possa afectar o funcionamento dos mercados monetário, financeiro ou 
cambial.

2. Consideram-se, designadamente, como parabancárias:

a)  As sociedades de investimento;

b)  As sociedades de capital de risco;
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c)  As sociedades de locação financeira (leasing);
d)  As sociedades de desenvolvimento regional;
e)  As agências de câmbios;
f)  As sociedades gestoras de fundo de investimento;
g)  As sociedade cessionárias de créditos (factoring);
h)  As sociedades de financiamento de vendas a crédito;
i)  As sociedades emitentes ou gestores de cartões de crédito;
j)  Outras entidades como tal qualificadas pela lei.

Artigo 5º

Operações off-shore

Legislação especial regula a constituição e a actividade das instituições de crédi-
to ou parabancárias off-shore.

Artigo 6º

Princípio da exclusividade

1. Só as instituições de crédito podem exercer profissionalmente a actividade de 
recepção, do público, de depósitos e outros fundos reembolsáveis.

2. As actividades mencionadas nos anteriores artigos 2º a 4º só podem ser exercidas 
profissionalmente pelas instituições de crédito e parabancárias, nos termos previstos 
nas mesmas disposições. 

Artigo 7º

Firmas e denominações

1. Só as instituições de crédito e parabancárias podem incluir na sua firma ou 
denominação, ou usar, palavras ou expressões que sugiram actividade exclusiva 
das mesmas instituições, designadamente «banco», «banqueiro», «de crédito», 
«parabancária», «de depósito», «financeiro», «de financiamento», «locação finan-
ceira», «leasing» e «factoring».

2. Estas expressões serão sempre usadas por forma a não induzir o público em 
erro quanto ao âmbito das operações que a entidade em causa pode efectuar.

CAPÍTULO II

Constituição e estabelecimento

SECÇÃO I

Constituição

Artigo 8º

Autorização

1. A constituição de instituições de crédito depende de autorização especial a con-
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ceder mediante portaria do membro do Governo responsável pela área das Finanças, 
precedendo parecer do Banco de Cabo Verde.

2. A constituição de instituições parabancárias depende igualmente de autorização 
especial a conceder mediante aviso do Banco de Cabo Verde.

Artigo 9º

Sucursais

1. O disposto no artigo anterior é aplicável ao primeiro estabelecimento, em terri-
tório nacional, de sucursais de instituições de crédito ou parabancárias com sede no 
estrangeiro.   

2. O activo aplicado em Cabo Verde pelas sucursais a que se refere o número 
anterior só pode responder por obrigações assumidas em outros países depois de 
satisfazer todas as responsabilidades conexas com a actividade, no País, das mesmas 
sucursais.

3. A sentença estrangeira que decretar a falência ou determinar a liquidação das 
mencionadas instituições só poderá aplicar-se às sucursais em Cabo Verde, mesmo 
quando revista pelos tribunais, depois de observado o disposto no número anterior.

4. As instituições com sede no estrangeiro respondem pelas obrigações assumidas 
em Cabo Verde pelas respectivas sucursais.

5. Pelo menos metade dos trabalhadores de cada uma das sucursais referidas neste 
artigo deve ter nacionalidade cabo-verdiana.

6. Deve ser usada a língua portuguesa na escrituração dos livros da contabilidade 
das mencionadas sucursais.

Artigo 10º

Requisitos gerais

1. São requisitos essenciais da autorização a que se refere o artigo 9º:

a) Poder a constituição ou estabelecimento da instituição em causa contribuir 
para a eficiência do sistema financeiro nacional e mostrar-se adequada aos 
objectivos da política económica, financeira, monetária e cambial do País;

b) Corresponder a instituição ou a sucursal a um dos tipos previstos no capí-
tulo I do presente diploma;

c) Comprometerem-se os promotores a ter inteiramente realizado e deposi-
tado no Banco de Cabo Verde o capital social, na data da constituição ou 
estabelecimento, em montante não inferior ao mínimo legalmente fixado;

d) Considerar-se demonstrado que os promotores e bem assim os propostos 
administradores, gerentes e directores reúnem condições que garantem 
uma gestão sã e prudente da instituição ou sucursal.

2. Salvo disposição legal em contrário, as instituições de crédito e parabancárias 
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devem adoptar a forma de sociedade anónima, sendo as acções representativas do 
seu capital obrigatoriamente nominativas ou ao portador registadas.

Artigo 11º

Instrução

1. O pedido de autorização deve ser apresentado no Banco de Cabo Verde, 
acompanhado dos elementos julgados úteis à decisão, redigidos ou traduzidos 
em português, salvo dispensa expressa do referido Banco.

2. Além de satisfazerem aos requisitos enunciados no artigo anterior, os elemen-
tos apresentados com o pedido devem abranger:

a) O programa de actividades, a implantação geográfica, a estrutura orgânica e 
os meios humanos, técnicos e materiais que serão utilizados, bem como as 
contas previsionais para cada um dos primeiros três anos de actividade;

b) Uma exposição fundamentada sobre a adequação da estrutura accionista à 
estabilidade da instituição;

c) O projecto de estatutos da sociedade;

d) A identificação pessoal e o currículo profissional dos promotores da insti-
tuição ou sucursal, assim como dos propostos administradores, directores 
ou gerentes;

e) A especificação do capital subscrito por cada participante no capital social e 
da estrutura dos grupos a que pertença.

3. Os requerentes devem constituir mandatário com domicílio em Cabo Verde, 
que os represente perante as autoridades do País, incluindo para efeito da recep-
ção de notificações e correspondência.

4. O Banco de Cabo Verde poderá solicitar aos requerentes as informações com-
plementares e efectuar as averiguações que julgue úteis à instrução do pedido. 

Artigo 12º

Decisão

1. Tratando-se de instituições de crédito ou sucursais das mesmas, o Banco de Cabo 
Verde remeterá o processo, com o seu parecer, ao membro do Governo responsável 
pela área das Finanças no prazo de três meses a contar da apresentação do pedido, 
salvo prorrogação admitida por aquele membro do Governo em casos justificados.

2. A decisão será proferida no prazo de dois meses a contar da remessa do pro-
cesso nos termos do número anterior, sendo notificada ao primeiro dos reque-
rentes ou ao mandatário destes.

3. Tratando-se de instituições parabancárias ou sucursais delas, o Banco de 
Cabo Verde proferirá a decisão no prazo de três meses, com observância do dis-
posto no número anterior.
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Artigo 13º

Caducidade da autorização

1. A autorização caduca automaticamente se os requerentes a ela renunciarem 
de forma expressa.

2. A autorização caduca ainda se a instituição não se constituir ou a sucursal não 
se estabelecer no prazo de seis meses a contar da data de publicação da portaria 
ou do aviso de autorização, ou se não for dado início à actividade no prazo de um 
ano após a mesma data de publicação.

3. Em casos devidamente justificados, poderá o Banco de Cabo Verde prorrogar, 
por uma só vez, os prazos do número anterior.

Artigo 14º

Revogação da autorização

A autorização pode ser revogada com os seguintes fundamentos, além de outros 
legalmente previstos:

a) Ter sido obtida por meio de falsas declarações ou outros expedientes ilícitos, 
independentemente das sanções penais que ao caso couberem;

b) Não corresponder a actividade exercida ao objecto estatutário autorizado; 

c) Cessação, ou redução significativa por mais de seis meses, da actividade 
exercida;

d) Falta de garantias de cumprimento das obrigações para com os credores e 
em especial relativamente aos fundos confiados;

e) Deficiências graves na administração, na organização da contabilidade ou 
na fiscalização interna;

f) Se, tratando-se de sucursais de instituições com sede no estrangeiro, tiver 
sido revogada ou tiver caducado a autorização de que depende o exercício 
da actividade das mesmas instituições;

g) Violação das leis, regulamentos e determinações respeitantes à actividade 
exercida, por modo a pôr em risco os interesses dos credores ou as condições 
normais de funcionamento quer da entidade em causa quer dos mercados 
monetário, financeiro ou cambial.

Artigo 15º

Formalidades

1. A revogação revestirá a forma de portaria ou aviso, nos mesmos termos da au-
torização que haja sido concedida, devendo ser precedida de proposta do Banco 
de Cabo Verde, quando a este não couber a decisão.

2. A decisão de revogação é fundamentada e notificada à instituição em causa.
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SECÇÃO II

Estabelecimentos secundários

Artigo 16º

Representações no estrangeiro

1. Depende de autorização especial do Banco de Cabo Verde o estabelecimento 
de sucursais ou escritórios de representação, no estrangeiro, de instituições de 
crédito ou parabancárias com sede em território nacional.

2. O disposto no número anterior é aplicável à aquisição, reforço ou diminuição, 
pelas instituições referidas, de participações no capital de instituições de crédito 
ou parabancárias com sede no estrangeiro.

Artigo 17º

Agências

Sem prejuízo do disposto quanto ao respectivo registo especial e das condições 
definidas pelo Governo, não carece de autorização a abertura em território nacio-
nal de agências quer de instituições de crédito e parabancárias com sede no País, 
quer das primeiras sucursais de instituições com sede no estrangeiro.

Artigo 18º

Escritórios de representação

1. Depende ainda de autorização do Banco de Cabo Verde a abertura no País, 
por instituições de crédito e parabancárias com sede no estrangeiro, de escritó-
rios de representação.

2. Na mencionada representação compreende-se apenas zelar pelos interesses 
das entidades representadas e de informar sobre as operações que as mesmas 
pratiquem, não podendo em especial ser realizadas directamente, através dos 
escritórios de representação, operações que se integrem no âmbito de actividade 
das instituições de crédito ou parabancárias.

SECÇÃO III

Fusão, cisão e alterações estatutárias

Artigo 19º

Fusão e cisão

A fusão de instituições de crédito e parabancárias, assim como a cisão das 
mesmas instituições, depende de autorização especial das entidades referidas no 
artigo 8º, aplicando-se, sendo caso disso, o disposto nos artigos 10º a 15º.
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Artigo 20º

Alterações estatutárias

1. Estão sujeitas a autorização especial do Banco de Cabo Verde as alterações dos 
estatutos de instituições de crédito e parabancárias, referentes a:

a) Denominação;

b) Objecto;

c) Local da sede, salvo se ocorrer dentro do mesmo município;

d) Capital social, quando se trate de redução;

e) Estrutura da administração ou da fiscalização;

f) Limitação dos poderes dos órgãos de administração ou de fiscalização.

2. Se as alterações do objecto implicarem mudança do tipo de instituição, é 
aplicável o disposto no artigo 19º.

3. As disposições dos números anteriores são aplicáveis, com as devidas adapta-
ções, às sucursais em Cabo Verde de instituições de crédito ou parabancárias com 
sede no estrangeiro.

CAPÍTULO III

Registo especial

Artigo 21º

Organização

Ao Banco de Cabo Verde incumbe a organização e actualização de um registo 
especial, regulado pelo disposto nos artigos seguintes.

Artigo 22º

Elementos sujeitos a registo

1. O registo das instituições de crédito e parabancárias abrangerá os seguintes 
elementos:

a) Denominação, objecto e sede;

b) Datas de constituição e de início da actividade;

c)  Capital social subscrito e realizado;

d) Identificação dos titulares de participações qualificadas;

e) Identificação dos membros dos órgãos sociais;

f) Delegações de poderes de gestão;

g) Lugar e data de criação de sucursais e agências;

h) Alterações que se verifiquem nos elementos referidos nas alíneas precedentes.

2. O Banco de Cabo Verde poderá estabelecer, mediante aviso, a sujeição a regis-
to de outros elementos.
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3. O disposto neste artigo é aplicável, com as devidas adaptações, às sucursais e 
aos escritórios de representação de instituições com sede no estrangeiro.

Artigo 23º

Início da actividade

As instituições, sucursais, agências e escritórios de representação, bem como 
os membros dos seus órgãos sociais e os seus gerentes não podem iniciar a res-
pectiva actividade enquanto não se encontrarem inscritos no registo especial 
em conformidade com o disposto neste capítulo.

Artigo 24º

Requerimentos e certidões

1. O averbamento das alterações ao registo deve ser requerido no prazo de 30 
dias a contar da data em que elas se verificarem.

2. Do registo e dos seus averbamentos será passada certidão sumária a quem 
para tanto mostre interesse legítimo.

3. O Banco de Cabo Verde pode cobrar as taxas e emolumentos que fixar, devi-
dos por registo, averbamentos e certidões.

CAPÍTULO IV

Órgãos de administração e fiscalização

Artigo 25º

Composição do órgão de administração

1. O órgão de administração das instituições de crédito e parabancárias deve ser 
constituído por um mínimo de três membros, com poderes de orientação efecti-
va da actividade da instituição.

2. A gestão corrente da instituição deve ser confiada a, pelo menos, dois membros 
do órgão de administração, os quais devem possuir experiência adequada ao desem-
penho dessas funções.

3. A gerência das sucursais de instituições de crédito e parabancárias com sede 
no estrangeiro deve ser confiada à direcção efectiva de pelo menos dois gerentes, 
com poderes bastantes para tratar e resolver, no País, todos os assuntos respeitan-
tes à  actividade das mesmas sucursais.

Artigo 26º

Idoneidade

1. Só podem fazer parte dos órgãos de administração e fiscalização das insti-
tuições de crédito e parabancárias, ou da gerência das sucursais de instituições 
com sede no estrangeiro, mesmo tratando-se de administradores não executivos, 
pessoas cuja idoneidade garanta uma gestão sã e prudente.
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2. Na apreciação da idoneidade ter-se-á em conta, designadamente, o modo 
como a pessoa gere habitualmente os negócios ou exerce a profissão, consideran-
do-se como indiciadores de falta de idoneidade, em especial, os seguintes factos:

a) Falência ou insolvência, declaradas por sentença nacional ou estrangeira, da 
pessoa em causa ou de empresa de que ela tenha sido sócia, administradora, 
directora ou gerente;

b) Prevenção ou suspensão de falência ou insolvência, através de qualquer 
meio, de empresa nas circunstâncias da alínea precedente;

c) Condenação ou indiciação, no País ou no estrangeiro, pelos crimes de falsifica-
ção, furto ou roubo, burla, abuso de confiança, emissão de cheque sem cober-
tura, corrupção, branqueamento de capitais, ou contra a economia nacional;

d) Prática de infracções graves ou reiteradas a normas reguladoras, no País ou 
no estrangeiro, da actividade das instituições de crédito e parabancárias, ou 
de outras instituições financeiras.

Artigo 27º

 Incompatibilidades

1. Não podem ser membros dos órgãos de administração ou fiscalização das 
instituições de crédito e parabancárias:

a) Os administradores, directores, gerentes, empregados, consultores ou man-
datários de outras instituições de crédito ou parabancárias, ainda que es-
trangeiras, salvo em representação de instituições que participem no capital 
da instituição em causa;

b) Os que desempenhem as funções mencionadas na alínea precedente por 
conta ou no interesse de pessoas singulares ou colectivas que sejam titulares 
ou detentores de 10% ou mais do capital da instituição em causa ou de em-
presa por esta controlada, excepto, neste último caso, se forem designados 
em representação da referida empresa;

c) Os que sejam entre si cônjuges ou unidos de facto, parentes ou afins, ainda 
que de facto, nestes dois casos em qualquer grau na linha recta e até ao 3º 
grau na linha colateral, bem como os que participem no capital ou nos ór-
gãos de administração ou fiscalização de uma mesma empresa.

2. Os membros dos órgãos de administração das instituições de crédito e pa-
rabancárias que pretendam exercer funções de administração noutra empresa 
devem comunicar a sua pretensão ao Banco de Cabo Verde, com a antecedência 
mínima de 15 dias úteis, podendo o mesmo Banco opor-se à pretensão se en-
tender que a acumulação é susceptível de prejudicar o exercício das funções na 
instituição, designadamente por gerar grave risco de conflito de interesses.

3. O disposto neste artigo é aplicável aos gerentes das  sucursais de instituições 
de crédito e parabancárias com sede no estrangeiro.
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4. Os gerentes mencionados no número anterior devem ter conhecimentos bas-
tantes da língua portuguesa.

Artigo 28º

Falta de requisitos

1. A falta, originária ou superveniente, dos requisitos mencionados nos artigos 25º a 
27º é fundamento de recusa ou de cancelamento oficioso do registo especial no Banco 
de Cabo Verde.

2. O Banco de Cabo Verde, sempre que o considere necessário ao ter feito uso 
dos poderes mencionados no número anterior, fixará prazo para ser alterada a 
composição dos órgãos de administração ou fiscalização em causa.

3. A falta de regularização no prazo fixado é fundamento para ser revogada a 
autorização nos termos do artigo 15º deste diploma.

CAPÍTULO V

Capital, participações e contabilidade

Artigo 29º

Capital e fundos próprios

1. O capital social mínimo das instituições de crédito e parabancárias é fixado 
mediante portaria do membro do Governo responsável pela área das Finanças, 
sob proposta do Banco de Cabo Verde.

2. Os fundos próprios das instituições mencionadas no nº 1 e das sucursais de 
instituições com sede no estrangeiro não podem ser inferiores ao capital mínimo 
definido nos termos do mesmo número.

3. O Banco de Cabo Verde fixará, por aviso, os elementos que podem integrar os 
fundos próprios a que se reporta o anterior nº 2.

Artigo 30º

Reservas e provisões

1. Deve ser destinada à formação da reserva legal uma fracção não inferior a 
10% dos lucros líquidos apurados em cada exercício pelas instituições de crédito 
e parabancárias ou pelas sucursais de instituições com sede no estrangeiro, até ao 
limite do capital social.

2. As mencionadas instituições e sucursais devem ainda constituir provisões ou 
fundos especiais destinados a prevenir os riscos de certas operações ou a depre-
ciação a que estejam sujeitas determinadas espécies de valores.

3. Mediante aviso do Banco de Cabo Verde, poderão ser estabelecidos critérios 
gerais ou específicos de constituição e aplicação das reservas e provisões a que se 
refere o número anterior.
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Artigo 31º

Participações qualificadas

1. A aquisição e bem assim o aumento  de participações qualificadas em insti-
tuições de crédito ou parabancárias depende de autorização especial do Banco de 
Cabo Verde.

2. Consideram-se qualificadas as participações, directas ou indirectas, que repre-
sentem percentagem não inferior a 10% do  capital social ou dos direitos de voto, 
ou que possibilitem influência significativa na gestão das mesmas instituições.

3. Para efeitos do número anterior, equiparam-se às do participante em causa, 
em especial, as participações ou direitos de voto na titularidade ou detenção de:

a) Sociedades por ele dominadas;

b) Pessoas agindo por conta dele ou de sociedades referidas na alínea ante-
rior;

c) Quem tenha celebrado, com ele ou com sociedades mencionadas na alínea 
anterior, acordos para-sociais ou outros cujo objecto seja a transmissão, 
mediata ou imediata, das participações ou a transferência, mesmo que pro-
visória, dos direitos de voto.

4. O Banco de Cabo Verde pronunciar-se-á no prazo de dois meses a contar do 
dia em que lhe for requerida a autorização. 

Artigo 32º

Idoneidade

1. A autorização referida no artigo anterior será recusada sempre que não for 
demonstrado que a idoneidade do titular ou detentor da participação qualificada 
garante uma gestão sã e prudente da instituição em causa.

2. Na apreciação da idoneidade ter-se-á em conta, designadamente, o modo 
como o interessado gere habitualmente os negócios ou exerce a profissão, con-
siderando-se como indiciadores da falta de idoneidade, em especial, os seguintes 
factos:

a) Os referidos expressamente no nº 2 do artigo 26º deste diploma;

b) Situação económico-financeira inadequada ao montante da participação 
pretendida;

c) Existência de dúvidas sobre a licitude da proveniência dos fundos utilizados 
na aquisição ou aumento da participação, ou sobre a verdadeira identidade 
do titular desses fundos.

Artigo 33º

Inibição dos direitos de voto

1. A aquisição ou aumento de participações qualificadas sem autorização do 
Banco de Cabo Verde determina, independentemente das sanções aplicáveis, a 
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inibição automática dos correspondentes direitos de voto, tanto directos como 
indirectos.

2. Quaisquer deliberações sociais votadas por quem esteja inibido nos termos 
do número anterior podem ser anuladas nos termos gerais e ainda através de 
arguição do Banco de Cabo Verde.

Artigo 34º

Relação de sócios

Até cinco dias antes da realização de assembleias gerais de instituições de crédito 
ou parabancárias, salvo tratando-se de assembleias universais, deve ser publicada 
num dos jornais de maior circulação no País a relação dos sócios das mesmas 
instituições, com indicação das respectivas participações no capital social.

Artigo 35º

Contabilidade e informações

Compete ao Banco de Cabo Verde determinar às instituições de crédito ou para-
bancárias e às sucursais de instituições com sede no estrangeiro regras específicas 
de organização da sua contabilidade, assim como os elementos de informação a 
prestar ao mesmo Banco ou ao público e a periodicidade dos mesmos.

CAPÍTULO VI

Exercício da actividade

SECÇÃO I

Normas prudênciais

Artigo 36º

Princípio geral

As instituições de crédito e parabancárias bem como as sucursais de instituições 
com sede no estrangeiro devem assegurar a todo o momento adequados níveis de 
solvabilidade e liquidez, designadamente observando o disposto nos termos deste 
diploma, em geral, e desta secção, em especial.

Artigo 37º

Relações e limites prudenciais

1. Compete ao Banco de Cabo Verde definir, por aviso, as relações a observar 
pelas instituições de crédito ou parabancárias e pelas sucursais das instituições 
com sede no estrangeiro entre determinadas rubricas patrimoniais, podendo 
estabelecer limites prudenciais à realização de certas operações.

2. Compreendem-se no anterior nº 1, designadamente, as relações e limites 
seguintes:

a)  Relação entre os fundos próprios e o total dos activos e das contas extrapa-
trimoniais, ponderados ou não por grau de risco;
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b) Relação entre os fundos próprios e o valor líquido do activo imobilizado;

c) Limites mínimos e composição das disponibilidades de caixa e de outros 
valores de cobertura de depósitos e outras responsabilidades perante ter-
ceiros;

d) Limites à concentração dos riscos de crédito; 

e) Limites à aquisição de participações financeiras, bem como à tomada firme 
de valores mobiliários para subscrição pública ou à garantia de colocação 
dos mesmos valores.

3. O valor líquido do activo imobilizado não pode ser superior ao montante dos 
fundos próprios.

Artigo 38º

Imóveis

1. As instituições de crédito ou parabancárias e as sucursais de instituições com 
sede no estrangeiro não podem, salvo autorização do Banco de Cabo Verde, ad-
quirir imóveis que não sejam indispensáveis à sua instalação e funcionamento.

2. Tratando-se de aquisição em reembolso de crédito próprio, os imóveis devem 
ser alienados no prazo de dois anos, o qual pode ser prorrogado por igual perío-
do, havendo motivo bastante, pelo Banco de Cabo Verde.

SECÇÃO II

Regras de conduta

Artigo 39º

Dever de sigilo

1. As instituições de crédito e parabancárias e as sucursais de instituições com 
sede no estrangeiro, os respectivos titulares dos órgãos sociais, gerentes, directo-
res, mandatários e empregados, bem como outras pessoas que, a título perma-
nente ou ocasional, lhes prestem serviços directamente ou através de outrem, não 
podem revelar nem utilizar informações sobre factos ou elementos respeitantes 
ao funcionamento ou às relações da instituição ou sucursal com os seus clientes, 
cujo conhecimento lhes advenha do exercício das suas funções ou da prestação 
dos seus serviços.

2. Estão, designadamente, sujeitos ao dever de sigilo os nomes dos clientes, as 
contas de depósito e seus movimentos e as demais operações bancárias, financei-
ras ou cambiais.

3. O dever de sigilo não se extingue com a cessação das funções ou da prestação 
de serviços.
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Artigo 40º

 Excepções

Os factos ou elementos cobertos pelo dever de sigilo, nos termos do artigo ante-
rior, só podem ser revelados:

a) Com autorização do cliente, quando respeitem às relações com este;

b) Com autorização da instituição ou da sucursal, quando respeitem exclusi-
vamente ao funcionamento das mesmas;

c) Ao Banco de Cabo Verde, no âmbito das suas atribuições;

d) Nos termos da lei penal e do processo penal;

e) Nos termos de outra disposição legal que expressamente o permita.

Artigo 41º

Concorrência

É vedado às instituições de crédito ou parabancárias e às sucursais de institui-
ções com sede no estrangeiro:

a) Constituir entre si agrupamentos complementares de empresas;

b) Celebrar contratos e acordos, adoptar práticas concertadas ou exercer, in-
dividual ou colectivamente, uma posição de domínio sobre os mercados 
monetário, financeiro ou cambial, sempre que de tais comportamentos 
possa resultar a eliminação ou a restrição das condições normais da con-
corrência;

c) Adquirir as suas próprias acções ou participações no capital, bem como 
acções, participações sociais ou obrigações convertíveis em acções ou con-
ferindo direito à subscrição de acções de outras instituições de crédito ou 
parabancárias.

Artigo 42º

Excepções

1. O disposto na alínea b) do artigo anterior não é aplicável se existir uma justi-
ficação objectiva, designadamente de risco ou solvabilidade, em especial quando 
se trate de:

a)  Tomada firme de acções ou de obrigações de dívida pública para colocação 
mediante subscrição pública;

b)  Concessão de créditos de elevado montante a determinada empresa ou a 
conjunto de empresas do mesmo sector de actividade económica.

2. A proibição da alínea c) do artigo anterior não abrange os seguintes casos:

a)  Aquisição de acções, participações ou obrigações mencionadas na mesma 
alínea, quando a instituição emitente for estrangeira ou a instituição adqui-
rente não for do mesmo tipo daquela;
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b)  Fusão ou cisão das referidas instituições;

c)  Reembolso de crédito próprio, devendo neste caso ser alienados os títulos 
adquiridos no prazo de dois anos, [prorrogável por igual período pelo 
Banco de Cabo Verde se existir motivo bastante], salvo se for aplicável o 
disposto na anterior alínea  a). 

Artigo 43º

Publicidade

1. O Banco de Cabo Verde pode ordenar a suspensão imediata ou determinar as 
adequadas modificações ou rectificações de acções publicitárias das instituições 
de crédito e parabancárias ou das sucursais de instituições com sede no estrangei-
ro, quando contrárias à lei ou susceptíveis de induzir o público em erro.

2. Não sendo acatadas as determinações referidas no número anterior, o Banco 
de Cabo Verde poderá substituir-se aos infractores, directamente ou através de 
terceiro, a expensas dos mesmos infractores e sem prejuízo das sanções aplicáveis.

SECÇÃO III

Conflitos de interesses

Artigo 44º

Crédito a membros dos órgãos sociais

1. As instituições de crédito ou parabancárias, assim como as sucursais de ins-
tituições com sede no estrangeiro, não podem conceder crédito, sob qualquer 
forma ou modalidade, incluindo a prestação de garantias, e quer directa quer 
indirectamente, aos membros dos seus órgãos de administração ou fiscalização, 
gerentes ou directores, nem a empresas ou pessoas colectivas por eles directa ou 
indirectamente dominadas.

2. Salvo prova em contrário cuja apreciação incumbe ao Banco de Cabo Verde, 
presume-se o carácter indirecto da concessão de crédito quando o beneficiário seja 
cônjuge, unido de facto, parente ou afim, ainda que de facto, nestes dois casos em 
qualquer grau da linha recta e até ao 1º grau na linha colateral, de algum membro 
dos órgãos de administração ou fiscalização.

3. Os membros dos órgãos de administração ou fiscalização  referidos no nº 1 não 
podem participar na apreciação e decisão de operações de concessão de crédito 
a sociedade ou pessoas colectivas não incluídas no mesmo nº 1 e em cujo capital 
participem ou de que sejam gestores, exigindo-se em tais situações a aprovação pela 
maioria de pelo menos dois terços dos restantes membros do órgão de administra-
ção e o parecer favorável do órgão de fiscalização.

4. Equipara-se à concessão de crédito, para os efeitos deste artigo, a aquisição de 
partes de capital em sociedades e pessoas colectivas mencionadas nos números 
anteriores. 
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Artigo 45º

Excepção

Exceptuam-se do disposto no artigo anterior as operações de carácter ou natu-
reza social.

Artigo 46º

Crédito a detentores de participações qualificadas

1. Só em casos justificados e precedendo autorização especial do Banco de Cabo 
Verde podem as instituições de crédito e parabancárias ou as sucursais de institui-
ções com sede no estrangeiro conceder crédito sob qualquer forma ou modalidade, 
incluindo a prestação de garantias, a favor dos titulares ou detentores, directos ou 
indirectos, de participações qualificadas no capital das mencionadas instituições.

2. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos nºs 2 e 4 do artigo 44º.

CAPÍTULO VII

Supervisão

Artigo 47º

Competência

A supervisão das instituições de crédito e parabancárias, bem como das sucur-
sais de instituições estrangeiras, incumbe ao Banco de Cabo Verde, nos termos da 
sua Lei Orgânica e do presente diploma.

Artigo 48º

Âmbito da supervisão

Compete em especial ao Banco de Cabo Verde, no desempenho das suas funções de 
supervisão:

a) Acompanhar a actividade das entidades sujeitas à supervisão;

b) Vigiar pela observância das normas que disciplinam a actividade das referidas 
entidades;

c) Inspeccionar os estabelecimentos e examinar no local a escrita e os demais 
elementos que considere relevantes;

d) Emitir recomendações para que sejam sanadas as irregularidades detectadas;

e) Sancionar as infracções;

f) Tomar providências extraordinárias de saneamento.

Artigo 49º

Deveres de informação

1. As entidades sujeitas a supervisão são obrigadas a fornecer ao Banco de Cabo 
Verde as informações que este considere necessárias à verificação do seu grau de 
solvabilidade ou liquidez, do cumprimento das restantes normas legais e regula-
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mentares que disciplinam a sua actividade, da sua organização administrativa e 
da eficácia dos seus controlos internos.

2. Devem também as referidas entidades facultar ao Banco de Cabo Verde a 
inspecção dos estabelecimentos e o exame no local dos elementos que o mesmo 
Banco considere relevantes.

3. O Banco de Cabo Verde poderá extrair cópias e translados de toda a docu-
mentação pertinente.

4. Os titulares ou detentores de participações qualificadas, tanto directas como 
indirectas, no capital das entidades sujeitas a supervisão são obrigados a fornecer 
ao Banco de Cabo Verde quaisquer elementos ou informações que o mesmo Ban-
co considere relevantes para a supervisão das referidas entidades.

5. O disposto no número anterior é aplicável aos membros dos órgãos de fiscalização 
das referidas entidades, assim como aos auditores internos ou externos das mesmas.

Artigo 50º

Escritórios de representação

É aplicável o disposto no artigo anterior à actividade dos escritórios de repre-
sentação, em Cabo Verde, de instituições de crédito ou parabancárias com sede 
no estrangeiro.

Artigo 51º

Outras entidades

Havendo suspeita de que alguma pessoa singular ou colectiva exerce ou exerceu, 
sem autorização, actividade reservada às instituições de crédito ou parabancárias, 
pode o Banco de Cabo Verde exigir a apresentação dos elementos e informações 
que considere necessários ao esclarecimento da situação, bem como realizar ins-
pecções onde possam encontrar-se elementos relevantes.

Artigo 52º

Colaboração de outras autoridades

As autoridades policiais e quaisquer serviços públicos ou autoridades prestarão 
ao Banco de Cabo Verde a colaboração que este lhes solicite no âmbito das suas 
atribuições de supervisão.

CAPÍTULO VIII

Saneamento, dissolução e liquidação

SECÇÃO I

Saneamento

Artigo 53º

Princípios gerais

1. O Banco de Cabo Verde poderá adoptar as providências extraordinárias refe-
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ridas nesta secção, com vista à protecção dos interesses dos depositantes e outros 
credores das instituições de crédito e parabancárias, bem como à salvaguarda das 
condições normais de funcionamento do mercado.

2. Às instituições mencionadas no número anterior não se aplicam os regimes 
gerais relativos aos meios preventivos de declaração da falência.

Artigo 54º

Situações excepcionais

As providências extraordinárias de saneamento poderão ser adoptadas quando 
as instituições de crédito ou parabancárias se encontrem em situação de dese-
quilíbrio financeiro, traduzido designadamente na redução dos fundos próprios 
para nível inferior ao mínimo legal ou na falta de observância dos coeficientes 
de solvabilidade ou liquidez, de modo que possa afectar gravemente o funciona-
mento da instituição ou perturbar o funcionamento dos mercados monetário, 
financeiro ou cambial.

Artigo 55º

Dever de comunicação

1. As situações descritas no artigo anterior, especialmente se a instituição de cré-
dito ou parabancária se encontrar efectiva ou previsivelmente impossibilitada de 
cumprir as suas obrigações, devem ser comunicadas imediatamente ao Banco de 
Cabo Verde quer pelo órgão de administração, quer pelo órgão de fiscalização.

2. Os membros dos órgãos referidos no número anterior estão individualmente 
obrigados à comunicação, devendo fazê-la por si próprios se o órgão a que per-
tencem não proceder imediatamente.

3. A comunicação deve ser acompanhada, ou seguida com a maior brevidade, 
de exposição  sobre as causas da situação bem como de relação dos principais 
credores e seus domicílios.

Artigo 56º

Providências extraordinárias

Quando tome conhecimento, oficiosamente ou através da comunicação a que 
alude o artigo anterior, das situações referidas no artigo 54º, o Banco de Cabo Verde 
poderá determinar a adopção de alguma ou de todas as seguintes providências:

a)  Apresentação dentro de determinado prazo, pela instituição em causa, de 
um plano de recuperação e saneamento;

b)  Restrições ao exercício da actividade exercida, especialmente quanto a 
operações de crédito, de recepção de depósitos e de aplicação de fundos em 
determinadas espécies de activos;

c)  Sujeição de certas operações ou de certos actos à aprovação do Banco de 
Cabo Verde;
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d) Imposição da constituição de provisões especiais;

e) Designação de administradores ou gerentes, bem como de uma comissão 
de fiscalização;

f) Proibição ou limitação da distribuição de lucros.

Artigo 57º

Plano de recuperação e saneamento

1. O Banco de Cabo Verde pode estabelecer as condições que entender conve-
nientes à aprovação do plano referido na alínea a) do artigo anterior, designada-
mente o aumento ou a redução do capital e a alienação de participações sociais 
ou outros activos.

2. Pode também o Banco de Cabo Verde solicitar a outras entidades, designa-
damente instituições de crédito ou parabancárias, que cooperem no saneamento, 
em especial através de adequado apoio monetário ou financeiro, cabendo-lhe 
orientar essa cooperação.

3. Durante a execução do plano de recuperação e saneamento, o Banco de Cabo 
Verde tem o direito de convocar a todo o tempo a assembleia geral e de nela inter-
vir com apresentação de propostas.

Artigo 58º

Designação de administradores ou gerentes

1. A designação de gestores nos termos da alínea e) do artigo 56º importa, salvo 
determinação expressa em contrário, a cessação automática das funções de todos 
os membros do órgão de administração.

2. Os administradores ou gerentes nomeados pelo Banco de Cabo Verde terão 
os poderes conferidos pela lei ou pelos estatutos aos membros do órgão de admi-
nistração e, ainda, os seguintes:

a) Vetar as deliberações da assembleia geral;

b) Convocar a assembleia geral.

3. Os referidos administradores ou gerentes devem elaborar, com a maior bre-
vidade, um relatório sobre a situação patrimonial da instituição e as suas causas, 
submetendo-o ao Banco de Cabo Verde, acompanhado de parecer do órgão de 
fiscalização ou, se tiver sido nomeada, da comissão de fiscalização.

4. À responsabilidade civil pelos actos dos administradores ou gerentes designa-
dos pelo Banco de Cabo Verde aplica-se o regime comum dos actos dos membros 
do órgão de administração.

Artigo 59º

Comissão de fiscalização

1. Isoladamente ou em conjunto com a designação de administradores ou ge-
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rentes, pode ser nomeada pelo Banco de Cabo Verde uma comissão de fiscaliza-
ção, cessando automaticamente as suas funções o órgão de fiscalização.

2. A comissão referida no número anterior terá os poderes atribuídos por lei ou 
pelos estatutos ao órgão de fiscalização.

Artigo 60º

Outras providências

1. Com a designação de administradores ou gerentes, o Banco de Cabo Verde 
poderá determinar as seguintes providências extraordinárias:

a) Dispensa temporária da observância de normas de supervisão prudencial 
ou de política monetária;

b) Dispensa temporária do cumprimento de obrigações anteriormente contraídas;

c) Encerramento temporário de balcões e outras instalações onde se efectuem 
transacções com o público.

2. O disposto na alínea  b) do número anterior não obsta à conservação de todos 
os direitos dos credores contra os co-obrigados ou garantes.

Artigo 61º

Provisoriedade das providências

As providências extraordinárias previstas nesta secção subsistirão apenas en-
quanto se verificar a situação que as tiver determinado.

Artigo 62º

Suspensão de execuções e prazos

Quando for adoptada a providência de designação de administradores ou ge-
rentes, e enquanto ela durar, ficarão suspensas todas as execuções contra a insti-
tuição, incluindo as fiscais e as que tenham por fim a cobrança de créditos com 
preferência ou privilégio, e suspendem-se igualmente os prazos de prescrição ou 
de caducidade oponíveis pela instituição.

Artigo 63º

Encargos

Serão suportados pela instituição em causa, sem prejuízo do seu direito de 
regresso perante terceiros, os encargos resultantes da aplicação de providências 
extraordinárias previstas nesta secção, incluindo a remuneração, cujo montante 
cabe ao Banco de Cabo Verde fixar, dos administradores, gerentes e membros da 
comissão de fiscalização.

Artigo 64º

Aplicação de sanções

A adopção de providências extraordinárias de saneamento não obsta, no caso 
de terem sido cometidas infracções, à aplicação das sanções previstas na lei. 



58 59

Artigo 65º

Regime de liquidação

Será revogada a autorização para exercício da actividade da instituição em causa 
e seguir-se-á o disposto neste diploma quanto à liquidação sempre que:

a)  Verificadas as situações descritas no artigo 53º, o Banco de Cabo Verde en-
tenda não adoptar as providências extraordinárias reguladas nesta secção;

b)  Não hajam sido acatadas as condições ou as propostas apresentadas pelo 
Banco de Cabo Verde nos termos dos nºs 1 e 3 do artigo 57º;

c)  Não tenha sido possível recuperar a instituição apesar das providências 
adoptadas.

SECÇÃO II

Dissolução

Artigo 66º

Causas de dissolução

1. As instituições de crédito ou parabancárias dissolvem-se automaticamente 
por força da revogação da respectiva autorização.

2. A dissolução pode ocorrer nos demais casos previstos na lei, com observância 
do disposto nesta secção.

Artigo 67º

Dissolução extrajudicial

1. Carece de autorização especial do Banco de Cabo Verde, sob pena de nulida-
de, a deliberação social de dissolução.

2. Para efeito do disposto no número anterior, o projecto de deliberação deve 
ser remetido ao Banco de Cabo Verde pelo menos dois meses antes da data da 
assembleia geral para o efeito convocada.

Artigo 68º

Dissolução judicial

Só o Banco de Cabo Verde tem legitimidade para requerer a dissolução judicial, 
podendo fazê-lo sem dependência dos prazos para o efeito estabelecidos na lei 
geral.

SECÇÃO III

Liquidação

Artigo 69º

Princípios gerais

 1. Uma vez dissolvidas, as instituições de crédito ou parabancárias e as sucursais 



60 61

de instituições com sede no estrangeiro entram imediatamente em liquidação, 
podendo esta ser judicial ou extrajudicial.

2. À liquidação é aplicável, em tudo o que não prejudicar o disposto nesta sec-
ção, o regime geral das leis comercial e processual.

Artigo 70º

Liquidação extrajudicial

1. Carece de autorização especial do Banco de Cabo Verde a adopção da forma 
extrajudicial de liquidação, bem como a deliberação de que termine a liquidação 
e seja retomada a actividade da instituição.

2. Um dos liquidatários será sempre nomeado pelo Banco de Cabo Verde, de-
vendo ser remetidos ao mesmo Banco os relatórios e contas anuais e finais dos 
liquidatários.

Artigo 71º

Liquidação judicial

1. O processo de liquidação judicial segue os seus termos por dependência da 
acção de dissolução, excepto nos casos seguintes:

a) Ser a liquidação consequência de acto revogatório da autorização;

b) Ter-se oposto o Banco de Cabo Verde à liquidação extrajudicial;

c) Imporem os estatutos ou deliberar a assembleia geral a forma judicial da 
liquidação;

d) Não estar concluída a liquidação extrajudicial no prazo de dois anos a 
contar da data em que a instituição se considere dissolvida, ou em prazo 
inferior estabelecido nos estatutos ou deliberado pelos sócios.

2. Os processos de liquidação têm carácter de urgência e prioridade em relação a 
qualquer processo nos casos previstos nas alíneas a), b) e d) do número anterior.

Artigo 72º

Liquidação em benefício de sócios

Sendo a liquidação judicial em benefício de sócios, os liquidatários só poderão 
requerer ao juiz a continuação temporária da actividade da instituição em causa 
se instruírem o requerimento com parecer favorável do Banco de Cabo Verde, sob 
pena de indeferimento.

Artigo 73º

Liquidação em benefício de credores

1. Além de outros previstos na lei geral, é facto revelador da falência a revogação 
da autorização pelo Banco de Cabo Verde em qualquer dos casos previstos no 
artigo 65º.
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2. O Banco de Cabo Verde tem legitimidade para requerer o início da instância 
de falência.

Artigo 74º

Sentença

1. Na sentença que declarar a falência deve ser nomeada uma comissão liqui-
datária, sob proposta do Banco de Cabo Verde, e designado prazo, entre vinte e 
sessenta dias, para a reclamação de créditos.

2. Deve ser também declarada na referida sentença a apreensão, para imediata 
entrega à comissão liquidatária, da contabilidade da instituição falida, assim 
como de todos os seus bens, ainda que arrestados, penhorados ou de qualquer 
outra forma apreendidos.

3. Ao Ministério Público deve ser logo ordenada a entrega de quaisquer elemen-
tos que indiciem a prática de infracções penais.

4. Na sentença referida no anterior nº 1 deve ainda ser fixada residência aos 
administradores ou gerentes da instituição falida, em funções à data da sentença 
e da ocorrência dos factos causadores da situação de falência, desde que se trate 
de gestores designados pelos sócios.

5. Aos administradores e gerentes mencionados no número anterior é aplicável 
o disposto nos artigos 1193º e 1194º do Código de Processo Civil.

6. A sentença é sempre notificada ao Banco de Cabo Verde.

Artigo 75º

Comissão liquidatária

1. A administração da massa falida é da competência da comissão liquidatária, 
a qual será composta por três membros, indicando o juiz aquele que preside, e 
deliberará por maioria.

2. À comissão liquidatária e aos seus membros é aplicável o regime comum do 
administrador da massa falida.

3. Os administradores ou gerentes da instituição falida, incluindo os que te-
nham sido designados na fase de recuperação e saneamento, cessam funções na 
data em que as iniciar a comissão liquidatária. 

Artigo 76º

Ineficácia das garantias

1. A declaração de falência importa a ineficácia de pleno direito das garantias 
sobre bens da instituição falida, constituídas depois de revogada a autorização 
para o exercício da sua actividade.

2. A comissão liquidatária poderá promover, por simples requerimento, o can-
celamento do registo das mencionadas garantias.
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Artigo 77º

Créditos privilegiados

Para efeitos da verificação do passivo, consideram-se privilegiados, quando não 
possa ser restituído o respectivo valor, os créditos relativos a:

a) Quantias ou valores cobrados de conta alheia, salvo se tiverem sido aplicados 
por ordem dos credores em depósitos ou operações similares;

b) Valores à guarda, na parte que exceda as responsabilidades do seu titular para 
com a instituição falida.

CAPÍTULO IX

Infracções e sanções

SECÇÃO I

Infracções penais

Artigo 78º

Exercício ilegal de actividade

1. Será punido com prisão de três dias até dois anos  e multa de
1 000 000$00 a 5 000 000$00 quem, não estando habilitado com a devida autori-
zação, exercer actividade que consista em receber do público, por conta própria 
ou alheia, depósitos ou outros fundos reembolsáveis. 

2. Abrangendo a actividade, além da recepção de depósitos ou outros 
fundos reembolsáveis, a concessão de crédito por conta própria ou alheia,
a pena será de prisão  de dois a oito anos e multa de 2000000$00 a
10 000 000$00.

3. Quem exercer sem a devida autorização, por conta própria ou alheia, acti-
vidade que constitua objecto exclusivo de alguma instituição parabancária, será 
punido com prisão de três dias a dois anos  e multa até 2 000 000$00.

4. O máximo das penas estabelecidas nos números anteriores será reduzido para 
metade no caso de tentativa ou frustração.

Artigo 79º

Encerramento e liquidação

1. Independentemente das sanções previstas no artigo anterior, o Banco de 
Cabo Verde providenciará pela cessação imediata das actividades ilegais e de-
terminará o encerramento também imediato de quaisquer instalações onde as 
mesmas forem exercidas.

2. Para os efeitos do número anterior, é aplicável o disposto no artigo 52º.

3. O Banco de Cabo Verde poderá ainda requerer em juízo a dissolução e liquidação 
das sociedades ou demais pessoas colectivas que exerçam as actividades mencionadas 
no artigo anterior.
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Artigo 80º

Violação do sigilo profissional

1. O incumprimento do dever de sigilo imposto no artigo 39º deste diploma, 
sem prejuízo do disposto no seu artigo 40º, constitui crime de violação do segre-
do profissional punível nos termos do Código Penal.

2. O disposto no número anterior não prejudica a inerente responsabilidade civil e 
disciplinar.

SECÇÃO II

Contra-ordenações

Artigo 81º

Sanções aplicáveis

Sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas na lei, as infracções ao 
disposto neste diploma, com excepção das previstas nos artigos 78º e 80º, bem 
como ao disposto na legislação complementar ou regulamentar, incluindo os 
avisos do Banco de Cabo Verde, são puníveis com as seguintes sanções:

a) Coima;

b) Inibição do exercício de cargos em instituições de crédito ou parabancárias, 
bem como em sucursais de instituições com sede no estrangeiro;

c) Sanções acessórias. 

Artigo 82º

Coima

São puníveis com coima de 50 000$00 a 100 000 000$00 ou de 20 000$00 a 50 
000 000$00, conforme seja aplicada a pessoa colectiva ou a pessoa singular, as 
infracções seguintes:

a) Inobservância das normas sobre o registo especial no Banco de Cabo Ver-
de;

b) Uso de firma ou denominação sem observância do disposto no nº 2 do 
artigo 7º;

c) Inobservância das normas relativas à subscrição ou à realização do capital e 
dos fundos próprios;

d) Infracção às normas sobre contabilidade;

e) Inobservância das relações e limites prudenciais determinados nos termos 
deste diploma;

f) Omissão, nos prazos estabelecidos, de publicações obrigatórias;

g) Inobservância das regras ou dos procedimentos contabilísticos, quando dela 
não resulte prejuízo grave para o conhecimento da situação patrimonial ou 
financeira da entidade em causa;
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h) Omissão de informações e comunicações devidas ao Banco de Cabo Verde, 
nos prazos estabelecidos, ou prestação de informações incompletas;

i) Violação de preceitos imperativos deste diploma e da legislação específica 
que rege a actividade das instituições de crédito e parabancárias, não previs-
tos nas alíneas anteriores e no artigo seguinte, bem como de regulamentos, 
instruções e determinações que dêem execução aos referidos preceitos.

Artigo 83º

Transgressões especialmente graves

São puníveis com coima de 150.000$00 a 300.000$00 ou de 60.000$00 a 
150.000$00, conforme seja aplicada a pessoa colectiva ou a pessoa singular, as 
infracções seguintes:

a) Exercício pelas instituições de crédito ou parabancárias de actividade não 
incluída no seu objecto legal e, designadamente, realização de operações 
que lhes sejam especialmente vedadas;

b) Uso de firma ou denominação contra o disposto no nº 1 do artigo 7º;

c) Introdução de alterações estatutárias sem precedência da devida autoriza-
ção;

d) Realização fraudulenta do capital social;

e) Inexistência, insuficiências graves ou falsificação da contabilidade, bem como 
inobservância de regras contabilísticas, legais ou regulamentares, quando daí 
resulte prejuízo grave para o conhecimento da situação patrimonial ou finan-
ceira da entidade em causa; 

f) Exercício de funções como membro de órgãos sociais das instituições de 
crédito ou parabancárias, em violação de preceitos legais ou determinações 
do Banco de Cabo Verde;

g) Desacatamento da inibição do direito de voto;

h) Inobservância de relações e limites prudenciais, quando dela resulte ou possa 
resultar grave prejuízo para o equilíbrio financeiro da entidade em causa ou 
perturbação do exercício normal da supervisão do Banco de Cabo Verde;

i) Infracção às normas de defesa da concorrência;

j) Infracção às normas sobre conflitos de interesses;

l) Actos culposos de gestão ruinosa, em detrimento de depositantes e outros 
credores;

m) Omissão das informações ou elementos exigidos pelo Banco de Cabo Ver-
de nos termos dos nºs 4 e 5 do artigo 49º;

n) Omissão de imediata comunicação ao Banco de Cabo Verde das situações 
excepcionais, nos termos do artigo 55º;

o) Desobediência a determinações individuais e concretas do Banco de Cabo 
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Verde, que tenham por fim a regularização de situações contrárias à lei ou 
aos regulamentos;

p) Recusa ou obstrução da actividade de inspecção do Banco de Cabo Verde;

q) Prestação ao Banco de Cabo Verde de informações falsas, ou de informações 
incompletas susceptíveis de induzir a conclusões de efeito similar ao de infor-
mações falsas;

r) Prática de actos que perturbem ou tendam a perturbar o sistema de crédito 
ou as condições normais de funcionamento quer da entidade em causa, 
quer dos mercados monetário, financeiro ou cambial.

Artigo 84º

Graduação da coima

1. O montante da coima será determinado em função da gravidade objectiva e 
subjectiva da infracção.

2. A coima não deve ser inferior a dez por cento nem superior ao dobro do valor 
das operações ou do benefício retirado, quando esse valor seja determinado ou 
determinável, sem prejuízo dos valores mínimos e máximos fixados nos artigos 
anteriores.

3. O limite mínimo da coima será elevado para o dobro no caso de reincidência, 
considerando-se como tal a prática de nova infracção no prazo de um ano a con-
tar da data em que for notificada a aplicação de sanção anterior.

Artigo 85º

Inibição do exercício de cargos

1. A sanção referida na alínea b) do artigo 81º é aplicável, isolada ou cumulativa-
mente com a pena de multa, aos membros de órgãos de administração ou fiscaliza-
ção, aos gerentes e aos empregados com funções de direcção ou chefia que:

a) Pratiquem ou ordenem as infracções mencionadas no artigo 82º;

b) Aceitem dos clientes ou de terceiros qualquer espécie de remuneração inde-
vida pelas operações efectuadas ou pretendidas;

c) Cometam infracção de que resulte, para a entidade onde exercem funções 
ou para os seus clientes, prejuízos graves ou situação financeira difícil.

2. A inibição será determinada para vigorar por um período de seis meses a dez 
anos, sendo aplicável o disposto no artigo 83º.

Artigo 86º

Sanções acessórias

Conjuntamente com as previstas nos artigos anteriores, poderão ser aplicadas as 
seguintes sanções acessórias:



66 67

a) Revogação, total ou parcial, da autorização para exercício da actividade que 
não estiver já revogada à data da decisão, designadamente nos termos da alí-
nea g) do artigo 14º, desde que se trate de contra-ordenação especialmente 
grave;

b) Perda, a favor do Estado, dos instrumentos ou objecto da infracção;

c) Publicação, nos termos que o Banco de Cabo Verde considere adequados, da 
punição definitiva que respeite a contra-ordenação especialmente grave.

Artigo 87º

Responsabilidade

1. As pessoas colectivas, ainda que irregularmente constituídas, são responsáveis 
pelas infracções previstas nesta secção, cometidas pelos membros dos respectivos 
órgãos, gerentes, directores, empregados com funções de direcção ou chefia, no exer-
cício das suas funções, bem como pelos respectivos mandatários e representantes.

2. O disposto no número anterior não preclude a responsabilidade individual 
das pessoas singulares nele mencionadas.

3. As pessoas colectivas a que alude o nº 1 deste artigo respondem solidariamente 
pelo pagamento das multas em que forem condenadas as pessoas singulares também 
referidas no nº 1.

4. Os titulares dos órgãos de administração das mencionadas pessoas colectivas 
que, podendo fazê-lo, não se tenham oposto à prática da infracção, respondem 
individual e subsidiariamente pelo pagamento das multas em que forem conde-
nadas as mesmas pessoas colectivas, ainda que hajam sido dissolvidas ou entrado 
em liquidação à data da condenação.

Artigo 88º

Processo

1. Compete ao Banco de Cabo Verde a averiguação das infracções mencionadas 
nesta secção e a instrução dos respectivos processos, assim como a decisão destes.

2. Tratando-se de infracção referida no artigo 81º e que consista em falta saná-
vel, poderá o Banco de Cabo Verde suspender o processo pelo prazo que indicar 
ao infractor para sanar a irregularidade, sob pena de prosseguimento. 

3. Quando necessário à averiguação ou à instrução do processo, podem ser apre-
endidos quaisquer documentos ou valores, ficando estes depositados em garantia 
do pagamento da multa e das custas que vierem a ser determinadas na decisão.

4. O Banco de Cabo Verde pode ordenar a suspensão preventiva de funções dos 
membros de órgãos sociais ou dos empregados da entidade em causa, sempre que 
tal se revele necessário à instrução do processo ou à salvaguarda dos interesses 
quer da mencionada entidade, quer dos seus clientes e credores.

5. As buscas e apreensões domiciliárias serão objecto de mandado judicial.
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6. No decurso da averiguação ou da instrução, o Banco de Cabo Verde poderá solicitar 
às entidades policiais e a quaisquer serviços públicos ou autoridades a colaboração que 
julgue necessária.

Artigo 89º

Notificações e comparência

1. As notificações serão feitas por carta registada com aviso de recepção ou pes-
soalmente, se necessário através das autoridades policiais.

2. Às testemunhas e os peritos que não comparecerem nem justificarem a falta 
no prazo de cinco dias úteis será aplicada pelo Banco de Cabo Verde uma multa 
até 10 000$00.

3. O pagamento da multa a que se refere o número anterior será efectuado nos 
termos do artigo 92º e no prazo de dez dias úteis a contar da notificação, valendo 
como título executivo, no competente juízo de execuções fiscais, a certidão de falta de 
pagamento extraída do processo.

4. A falta de comparência do arguido não obsta em fase alguma do processo a 
que este siga os seus termos e seja proferida a decisão final.

Artigo 90º

Acusação e defesa

1. Concluída a instrução e não sendo o processo arquivado por falta de matéria 
de infracção, será deduzida acusação em que se indiquem o infractor, os factos 
que lhe são imputados e as respectivas circunstâncias de tempo e lugar, bem 
como as disposições que os proíbem e punem. 

2. A acusação deve ser notificada ao arguido ou ao defensor que ele haja consti-
tuído, designando-se-lhe prazo razoável, entre dez e trinta dias úteis, para apre-
sentar a defesa por escrito e oferecer meios de prova, não podendo ser arroladas 
mais de cinco testemunhas por cada infracção.

3. A notificação do arguido será feita nos termos do nº 1 do artigo anterior ou, 
quando o arguido não for encontrado ou for desconhecida a sua morada, por 
éditos de dez dias publicados num dos jornais de maior circulação no País.

Artigo 91º

Decisão

1. A decisão condenatória conterá:

a) A identificação do arguido e dos eventuais comparticipantes, assim como 
dos factos imputados a cada um, das normas violadas e das sanções apli-
cadas;

b) A fixação do imposto de justiça, com indicação de quem é obrigado ao seu 
pagamento.
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2. A decisão será notificada ao arguido nos termos do nº 3 do artigo anterior, 
sendo aquele advertido de que a multa em que haja sido condenado deve ser paga 
no prazo de dez dias úteis, contados a partir da notificação.

3. A execução das sanções aplicadas pode ser parcial ou totalmente suspensa por 
período de dois a cinco anos, condicionando-se ou não a suspensão ao cumpri-
mento de certas obrigações.

4. A decisão devidamente certificada pelo Banco de Cabo Verde, que não tiver 
sido contenciosamente impugnada nos termos das disposições finais deste di-
ploma, tem valor de título executivo relativamente às sanções e às obrigações de 
carácter pecuniário nela determinadas, sendo para o efeito competente o juízo de 
execuções fiscais da Praia.

Artigo 92º

Pagamento de coimas e multas

As coimas e as multas devem ser pagas, por meio de guia, nas instalações do 
Banco de Cabo Verde.

Artigo 93º

Prescrição

1. O procedimento pelas contra-ordenações previstas nesta secção prescreve 
decorridos três anos sobre a data em que tiver sido cometida ou tiver cessado a 
infracção.

2. As sanções prescrevem cinco anos depois de transitada em julgado a decisão.

Artigo 94º

Direito subsidiário

Em tudo o que não contrarie o disposto neste secção, é aplicável o regime geral 
das contra-ordenações e do seu processo.

CAPÍTULO X

Disposições finais

Artigo 95º

Recursos

1. Cabe recurso contencioso para o Supremo Tribunal de Justiça, nos termos 
gerais, dos actos definitivos e executórios praticados nos termos do presente di-
ploma, designadamente os que importem recusa ou revogação de autorização, 
recusa ou cancelamento do registo especial, ou aplicação de sanções, não se limi-
tando o recurso nestes último caso ao conhecimento da mera legalidade do acto.

2. É admissível o pedido de suspensão da eficácia da decisão na pendência do 
recurso, desde que o recorrente demonstre que o deferimento do pedido não im-
plica grave lesão do interesse público.
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Artigo 96º

Avisos e instruções

1. Os avisos do Banco de Cabo Verde publicados em regulamentação do pre-
sente diploma, de legislação complementar ou de diplomas regulamentares do 
Governo entram em vigor na data da sua publicação no  Boletim Oficial, salvo se 
expressamente dispuserem em contrário.

2. As circulares e outras instruções do Banco de Cabo Verde, transmitidas direc-
tamente às instituições de crédito ou parabancárias e às sucursais de instituições 
estrangeiras, entram em vigor a partir da sua recepção, a menos que outra coisa 
determinem.

Artigo 97º

Revogação

1. São expressamente revogados:

a) O Decreto-Lei nº 30 689, de 27 de Agosto de 1940;

b) O Decreto-Lei nº 52-E/90, de 4 de Julho, com excepção dos seus artigos 38º 
a 49º e 56º a 63º na medida em que não contrariem o disposto neste ou em 
outros diplomas;

c) O Decreto-Lei nº 18/93, de 29 de Março;

d) O Decreto-Lei nº 45/94, de 25 de Julho.

2. Mantêm-se, porém, em vigôr, até nova regulamentação, as disposições regu-
lamentares emitidas ao abrigo dos diplomas revogados nos termos do nº 1, que 
não contrariem o disposto na presente lei.

Artigo 98º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor trinta dias após a sua publicação.

Aprovado em 29 Maio de 1996.

O Presidente da Assembleia Nacional, António Espírito Santo Fonseca.

Promulgada em 5 de Junho de 1996.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS GOMES 
MONTEIRO.

Assinada em 11 de Junho de 1996.

O Presidente da Assembleia Nacional, António Espírito Santo Fonseca.

 ‡ ‡ ‡ ‡‡ ‡‡ ‡ ---  ‡ ‡ ‡ ‡‡ ‡‡ ‡
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Decreto-Lei nº 52-E/90
de 4 de julho

CAPÍTULO II

Das operações activas e passivas e prestação de serviços

Artigo 38º

Fixação das taxas de juro

Compete ao banco central e emissor fixar o regime das taxas de juro para as 
operações efectuadas pelas instituições de crédito, em conformidade com a 
política económica do Governo e em ordem à dinamização da concorrência 
interbancária.

Artigo 39º

Comissões

Os limites máximos das comissões cobradas pelas instituições de crédito serão 
fixados pelo banco central e emissor.

SECÇÃO II

Operações passivas

Artigo 40º

Depósitos de disponibilidades monetárias

1. Os dep6sitos de disponibilidades monetárias nas Instituições de crédito 
revestirão uma das seguintes formas:

a) Depósitos a ordem;

b) Depósitos com pré-aviso;

c) Depósitos a prazo;

d) Depósitos constituídos em regime especial.

2. Os depósitos a ordem serão imediatamente exigíveis.

3. Os depósitos com pré-aviso serão apenas exigíveis depois de prevenido o 
depositário, por escrito, com a antecipação fixada na cláusula do pré-aviso.

4. Os depósitos a prazo apenas serão exigíveis findo o prazo pelo qual foram 
efectuados.

Artigo 41º

Emissão de título nominativo

1. No caso dos depósitos a prazo, as instituições bancárias procederão à 
emissão de um título nominativo, representativo do depósito, na data da sua 
constituição.

2. Do título representativo do depósito a prazo devem constar as taxas de juro 
a aplicar na data do vencimento do depósito.



70 71

3. O título representativo do dep6sito a prazo não é transmissível por actos 
inter vivos, exceptuando 0 desconto na instituição emitente.

Artigo 42º

Certificados de depósitos

1. As instituições bancárias podem emitir certificados de depósitos, em 
representação de depósitos em escudos cabo-verdianos que nelas, para o efeito, 
sejam constituídos.

2. Os certificados de depósito são nominativos e transmissíveis por endosso, 
nos termos gerais, com eles se transferindo todos os direitos relativos aos 
depósitos que representam.

3. Na transmissão dos certificados de depósito não é admitido 0 endosso em 
branco.

4. O Governo regulara, por decreto, os demais aspectos dos certificados de 
depósitos.

Artigo 43º

Emissão de obrigações

As instituições de crédito podem, mediante autorização do banco central e emissor, 
proceder a emissão de obrigações, nos termos de regulamentação especial.

Artigo 44º

Regulamentação

O Governo regulará, por decreto, as demais condições relativas à constituição 
de depósitos de disponibilidades monetárias nas instituições de credito e os 
processos de liquidação de juros devidos por esses depósitos, bem como a 
mobilização antecipada dos depósitos a prazo.

SECÇAO III

Operações activas

Artigo 45º

Classificação das operações de concessão de crédito

As operações de crédito concedidas por instituições de crédito são classificadas 
como créditos a curto, médio e longo prazos, para os efeitos dos condicionalismos 
legais reguladores dessas operações.

Artigo 46º

Suficiência de documento particular

1. Os contratos de mutuo, seja qual for o seu valor quando feitos por instituições de 
crédito podem provar-se por escrito particular ou simples troca de correspondência, 
ainda mesmo que a outra parte contratante não seja comerciante.
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2. Os documentos a que se reporta o número anterior constituirão título 
executivo bastante contra aqueles que neles se obrigarem.

Artigo 47º

Regulamentação

O Governo regulamentara, por decreto, os regimes e condições gerais das 
operações activas incluindo nomeadamente os prazos, as garantias, os aspectos 
relativos aos juros compensatórios e moratórios, as respectivas cobranças e taxas, 
e os limites à concessão de crédito.

SECÇAO IV

Prestação de serviços

Artigo 48º

Valores a guarda ou em penhor

1. As instituições de credito, salvo disposição de lei, são obrigadas a conservar em 
ordem os papeis de crédito ou os objectos ou valores depositados ou entregues em 
penhor e a escritura-los, em livro especial, com a designação dos seus proprietários 
e demais elementos de identificação, incluindo os números dos títulos.

2. Só mediante previa declaração escrita passada pelos proprietários podem as 
instituições de crédito entregar-lhes, em vez dos valores depositados ou recebidos 
em penhor, outros similares ou equivalentes.

3. Se uma instituição de crédito depositar títulos alheios noutra instituição de 
crédito nacional ou estrangeira não poderá contrair sobre eles qualquer encargo 
ou aliená-los, salvo se for autorizada pelos respectivos proprietários a dispor 
desses títulos nos termos do número anterior.

Artigo 49º

Comissão de confiança

1. São comissões de confiança das instituições de crédito não exceptuadas por 
lei os serviços que estas prestam a terceiros, tais como os de meros depositários 
nos termos da lei geral, os de administradores ou liquidatários de bens alheios, 
os de cobrança de créditos, os de compra e venda de títulos e outros valores 
mobiliários, os de recebimento de juros, dividendos ou rendas e representação de 
proprietários de títulos e de outros bens.

2. Os valores que forem objecto de comissões de confiança ou que delas 
resultarem só poderão ser aplicados conforme as instruções recebidas, ou, na 
falta destas, em depósitos sem juros à simples guarda.

3. Os valores referidos no número anterior e as correspondentes responsabilidades 
inscrever-se-ão no balanço da respectiva instituição de crédito, separadamente, em 
simples contas de ordem.

4. No caso de suspensão de pagamentos ou de liquidação da instituição de crédito 
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comissionária, as suas comissões de confiança podem ser transferidas para o banco 
central e emissor ou, mediante indicação deste, para outra instituição de crédito.

Artigo 56º

Cedência de disponibilidades

1. Qualquer instituição bancária cujas disponibilidades de caixa excedam 
as reservas mínimas legais poderá ceder a outra a totalidade ou parte desses 
excedentes representada por depósitos à ordem do banco central e emissor.

2. O banco central e emissor poderá, excepcionalmente, autorizar às instituições 
parabancárias a realização das operações previstas no número anterior.

Artigo 57º

Intervenção do banco central e emissor no mercado monetário 
interbancário

1. O banco central e emissor poderá, dentro do condicionalismo que vier 
a definir, intervir no mercado monetário interbancário como cedente ou 
adquirente de fundos.

2. Para efeitos do número anterior, o banco central e emissor estabelecerá as 
taxas das operações que realizar, tendo em conta o comportamento do mercado 
monetário interbancário.

Artigo 58º

Prazo das operações

1. O banco central e emissor fixara os prazos das operações previstas no nº 1 do 
artigo 56º.

2. As aludidas operações serão efectuadas em termos a estabelecer pelo banco 
central e emissor, devendo a contabilidade das instituições intervenientes revelar 
os montantes e prazos de tais operações.

Artigo 59º

Autorização genérica do banco central e emissor

1. As instituições que pretenderem realizar as operações previstas no nº 1 do 
artigo 56º, deverão solicitar autorização genérica ao banco central e emissor.

2. A qualquer instituição autorizada a intervir no mercado monetário 
interbancário o banco central e emissor poderá fixar limites para realização das 
operações ou suspender temporária ou permanentemente a autorização que para 
tanto haja conseguido.

Artigo 60º

Taxas de juros

Os créditos resultantes das operações previstas no nº1 do artigo 56º, vencerão 
juros às taxam que forem acordadas pelas instituições intervenientes.
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Artigo 61º

Prestação de informações

As instituições que realizem operações previstas no nº 1 do artigo 56º, prestarão 
ao banco central e emissor, de acordo com as instruções por ele transmitidas, 
elementos informativos sobre as mesmas.

SECÇÃO VII

Mercado interbancário de títulos

Artigo 62º

Cessão e aquisição de títulos

O banco central e emissor pode, com vista, nomeadamente, a refazer ou reduzir 
a liquidez excedentária das instituições bancárias, ceder ou adquirir a estas títulos 
da sua carreira emitidos pelo Estado, bem como títulos emitidos nos termos da 
sua Lei Orgânica.

Artigo 63º

Remissão

Para efeitos do artigo anterior, o banco central e emissor definirá os termos, 
condições e limites a que devem obedecer quer as operações efectuadas entre o 
mesmo banco e as instituições bancárias, quer as efectuadas por estas entre si.
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AVISOS DIVERSOS

Secretaria-Geral

Rectificação

Por terem saído inexactos os Avisos do Banco de Cabo Verde nºs 2, 4, 6 e 
7/2007 publicados no Boletim Oficial nº 42, I Série, de 19 de Novembro, de 
novo se publicaram.
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Aviso nº 2/95
de 27 de Março

Considerando a necessidade de cumprimento das disposições legislativas, regu-
lamentares e administrativas respeitantes à actividade das instituições de crédito 
e ao seu exercício; 

Considerando que todas as instituições de crédito devem possuir um sistema de 
controlo interno que se adapte à sua dimensão e à natureza e risco das actividades 
exercidas; 

O Banco de Cabo Verde, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea 
f) do n.º 1 do artigo 40º da sua Lei Orgânica, estabelece o seguinte: 

1. As instituições de crédito, adiante designadas por instituições, devem dispor 
dum sistema de controlo interno que obedeça aos requisitos mínimos definidos 
neste aviso; 

2. O sistema de controlo interno deve abranger, nomeadamente, a definição da 
estrutura organizativa, a adopção de métodos selectivos com vista à execução 
plena das tarefas a que se propõe e a adopção de procedimentos adequados à 
prossecução dos objectivos definidos no nº 4; 

3. Na concepção e implementação do sistema de controlo interno deve ter-se 
em conta o tipo e a dimensão da instituição, assim como a natureza e os riscos da 
operação por ela realizadas;

4. Visando minimizar os riscos de fraude, irregularidade e erros bem como asse-
gurar a sua prevenção e detecção tempestivas, todo o sistema de controlo interno 
deve prosseguir os seguintes objectivos fundamentais: 

a) A garantia da existência de segurança dos activos; 

b) A prudente e adequada avaliação dos activos e das responsabilidades, no-
meadamente, para efeito de constituição de provisões; 

c) O controlo dos riscos da actividade da instituição, nomeadamente os riscos 
de crédito, de mercado e de liquidez; 

d) O cumprimento das normas prudenciais em vigor; 

e) A existência de uma completa, fiável e tempestiva informação contabilística 
e financeira, em particular no que respeita ao seu registo, conservação e 
disponibilidade; 

f) A prestação de informação financeira fiável, completa e tempestiva às auto-
ridades de supervisão; 

g) A adequação das operações realizadas pela instituição a outras disposições 
legais, regulamentares e estatutárias aplicáveis às normas internas, às orien-
tações dos órgãos sociais, às normas e aos usos profissionais e deontológicos 
e a outras regras relevantes da instituição; 
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h) A prevenção do envolvimento da instituição em operações ilícitas. 

5. Para atingir os seus objectivos, o sistema de controlo interno deve garantir a 
existência de um conjunto de procedimentos que permita, designadamente: 

a) A adequada segregação ou separação de funções entre a autorização, a exe-
cução, o registo, a guarda de valores e o controlo; 

b) A reconstituição, por ordem cronológica, das operações realizadas; 

c) A justificação de toda a informação contabilística através de documentos de 
síntese final e, destes, aos documentos de origem; 

d) Um adequado e eficaz sistema de controlo que habilite o concernente órgão 
responsável, através de informação fiável e tempestiva sobre a actividade 
da instituição, a verificar a realização dos objectivos e orientações esta-
belecidos. 

6. Relativamente aos sistemas informáticos, devem ser adoptados, entre outros, 
os seguintes procedimentos específicos: 

a) Os sistemas devem ser objecto de descrição detalhada, e todas as alterações 
introduzidas devem constar dum documento apropriado. 

b) Os dados devem ser sujeitos a controlos regulares;

c) O equipamento, as aplicações e os dados devem ser dotados de adequada 
protecção a fim de prevenir danos, fraudes e acessos não autorizados ao 
sistema e à informação confidencial. 

7. A criação e a actualização do sistema de controlo interno, bem como a veri-
ficação do seu funcionamento e eficácia, devem ser directamente acompanhados 
pelo órgão de administração da instituição. 

8. As regras fundamentais do sistema de controlo interno que estabeleçam, 
nomeadamente, os seus objectivos, procedimentos e meios destinados a assegu-
rar a sua execução, devem ser reduzidas a escrito e postas à disposição dos seus 
utilizadores.

9. O órgão de administração da instituição deve, anualmente, elaborar um rela-
tório sintético sobre o sistema de controlo interno, o qual deverá ser remetido ao 
Banco de Cabo Verde, até o final do mês de Março, acompanhado de parecer do 
órgão de fiscalização da instituição. 

10. O não cumprimento das presentes normas pelas instituições de crédito será 
punido de conformidade com os artigos 64º a 79º do Decreto-Lei nº 52-E/90, de 
4 de Julho. 

11. O presente aviso entra imediatamente em vigor. 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 13 de Março de 
1996. - O Governador, Osvaldo Miguel Sequeira.
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Aviso nº 05/99
 de 03 de Maio

Introduz algumas alterações ao Aviso nº 2/95 que regula o sistema de controlo 
interno das instituições de crédito e parabancárias 

 O sistema de controlo interno que as Instituições de Crédito e Parabancárias 
estão obrigadas a manter foi regulado em termos que se mantêm perfeitamente 
actuais pelo Aviso nº 2/95, de 27 de Março. 

 Através do presente Aviso apenas lhe são introduzidas algumas alterações de 
pormenor. 

O Banco de Cabo Verde, no uso da competência que lhe é conferida pela Lei 
Orgânica do Banco de Cabo Verde determina o seguinte: 

1º O nº 1 do Aviso nº 2/95 passa a ter a seguinte redacção: «As Instituições de 
crédito e parabancárias, adiante designadas apenas por «instituições», devem 
dispor dum sistema de controlo interno que obedeça aos requisitos mínimos 
definidos neste aviso; » 

2° Na penúltima linha do nº 2 do Aviso nº 2/95 deve ler-se: «prossecução». 

3° Na penúltima e última linhas do nº 4, alínea g) do Aviso nº 2/95 deve ler-se: 
«relevantes para a instituição». 

4° O nº 7 do Aviso nº 2/95 passa a ter a seguinte redacção: «A criação e a 
actualização do sistema de controlo interno, bem como a verificação do seu 
funcionamento e eficácia, devem ser directamente acompanhados pelo órgão 
de administração da instituição que anualmente deve, também, contratar os 
serviços de especialistas externos que emitam parecer designadamente sobre a 
coerência e eficácia do sistema.» 

5° O nº 10 do Aviso nº 2/95 passa a ter a seguinte redacção: «O relatório a que 
se refere o número precedente deve ser remetido ao Banco de Cabo Verde até ao 
final do mês de Junho, acompanhado de parecer do órgão de fiscalização da insti-
tuição, e no mínimo, abranger os seguintes aspectos: 

1. Estrutura organizativa. 

2. Sistema de controlo que habilite o respectivo órgão responsável através de 
informação fiável e tempestiva sobre a actividade da instituição, a verificar 
a realização dos objectivos e orientações estabelecidos. 

3. Procedimentos de controlo no que se refere ao cumprimento das normas 
prudênciais em vigor, bem como à prestação de informação financeira fiá-
vel, completa e tempestiva às autoridades de supervisão. 

4. Procedimentos de controlo da adequação das operações realizadas com refe-
rência a: (i) outras disposições legais, regulamentares estatutárias aplicável; 
(ii) - normas internas; (iii) - orientações dos órgãos sociais; (iv) - normas 
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e usos profissionais e deontológicos; (v) outras regras relevantes para a 
instituição. 

5. Garantia da existência e segurança dos activos da instituição e depositados 
por terceiros, mediante a realização e controlo regulares de inventários com 
a adequada desagregação. 

6. Controlo dos riscos da actividade da instituição, nomeadamente, os riscos 
de crédito, de mercado e de liquidez. 

7. Regras sobre separação de funções, nomeadamente, entre a autorização, a 
execução, o registo, a guarda de valores e outra documentação e o respecti-
vo controlo, no que respeita às operações de crédito e de mercado. 

8. Prevenção do envolvimento da instituição em operações relacionadas com 
branqueamento de capitais. 

9. Controlo de que a informação contabilística e financeira é completa fiável 
e tempestiva, em particular no que respeita ao seu registo, conservação e 
disponibilidade.

10. Metodologia de avaliação (prudente e adequada) dos activos e das respon-
sabilidades, nomeadamente para efeito de constituição de provisões.

11. Capacidade de reconstituição por ordem cronológica das operações re-
alizadas e justificação de toda a informação contabilística através de do-
cumentos de suporte, de forma que seja possível chegar, através deles, aos 
documentos de síntese final e, destes, aos documentos de origem. 

12. Estrutura da documentação relativa aos sistemas incluindo descrição deta-
lhada e todas as alterações introduzidas. 

13. Controlos regulares dos dados. 

14. Procedimento de protecção do equipamento, das aplicações e dos dados, 
a fim de prevenir danos, fraudes e acessos não autorizados ao sistema e a 
informação confidencial.

15. Breve descrição da função de auditoria interna 

16. Recursos 

17. Operações de auditoria efectuadas e plano dos trabalhos a realizar. 

18. Número médio de meses entre duas inspecções sucessivas balcões e servi-
ços centrais. 

19. Auditoria informática. 

20. Principais deficiências detectadas no sistema de controlo interno. 

21. Acção a desenvolver para as superar. 

6º  O anterior nº 10 passa a nº 11 e o anterior nº 11 passa a nº 12, sempre do 
Aviso nº 2/95. 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 29 de Março de 
1999. - O Governador, Osvaldo Miguel Sequeira.
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Aviso nº 06/98

de 28 de Dezembro

Instituições objecto de supervisão

Nos termos do artigo 50º da Lei nº 3/V/96, ele 1 de Julho, são objecto do poder 
de supervisão do Banco de Cabo Verde as seguintes entidades e actividades:

1º Toda a actividade das instituições financeiras com sede em Cabo Verde

2º A actividade exercida no estrangeiro pelas instituições financeiras com sede 
em Cabo Verde. 

3º 1- As instituições de Crédito e as Instituições Parabancárias autorizadas em 
outros Estados que exerçam actividade em Cabo Verde. 

2- As Instituições de Crédito e as Instituições Parabancárias autorizadas em ou-
tros Estados que venham a exercer actividade em Cabo Verde, podem optar por 
estar sujeitas apenas à supervisão do Banco de Cabo Verde, se as Autoridades do 
País de origem não se opuserem e tomarem as providências necessárias para levar 
as instituições a cobrir os riscos resultantes de posições abertas decorrentes das 
operações que efectuem no mercado financeiro de Cabo Verde: 

3- As Instituições de Credito e Instituições Parabancárias com sede em outros 
Estados e que queiram exercer actividade em Cabo Verde mediante o estabeleci-
mento de uma sucursal, têm de demonstrar ao Banco de Cabo Verde que possuem 
um sistema de supervisão suficiente, de modo a que o pedido de autorização não 
lhes seja recusado nem a autorização revogada. 

4- O Banco de Cabo Verde poderá realizar, a pedido elas autoridades do país de ori-
gem inspecções às sucursais que as Instituições de Crédito autorizadas nesses Estados 
membros venham a estabelecer em Cabo Verde. Caso se verifique a recusa ou obstru-
ção à actividade de inspecção, a competência para sancionar tal acto não compete ao 
Banco de Cabo Verde mas á autoridade que tenha formulado o pedido.

5 - O Banco de Cabo Verde, no entanto, deverá colaborar com as autoridades do 
país membro no qual se encontre a sede das instituições. 

4º Nos ternos do artigo 50º da Lei nº 3/V/96 de 1 de Julho, a supervisão dos 
escritórios de representações é feita pelo Banco de Cabo Verde e não pelas auto-
ridades do Estado de origem. A supervisão é genérica mas tem como objectivo, 
fundamentalmente, verificar a correspondência do âmbito de actividade de cada 
escritório de representação com o estipulado na Lei nº 3/ V/ 96 de 1 de Julho.

5º Ficam também sujeitas à supervisão do Banco de Cabo Verde as entidades 
relativamente às quais se verifiquem as seguintes situações: 

1 - Se o valor total das suas participações em Instituições de Crédito/ Institui-
ções Parabancárias ou, o somatório das que detenham em instituições dos dois 
tipos, representar 50% ou mais do capital social das Instituições participantes; 
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2- Se as participações detidas, directa ou indirectamente, conferirem à institui-
ção participante a maioria dos direitos de voto em uma ou mais Instituições de 
Crédito ou Instituições Parabancárias.

 6º 1 - A supervisão da liquidez por parte do Banco de Cabo Verde feita a todas 
as Instituições de Crédito e Instituições Parabancárias que exerçam actividade 
em Cabo Verde.

2 - O regime de supervisão da liquidez por parte do Banco ele Cabo Verde esten-
de-se às sucursais de Instituições de Crédito autorizadas em outros Estados que 
venham a exercer actividade em Cabo Verde, mesmo se estiverem sujeitas à super-
visão prudencial das autoridades competentes do país de origem. Nesses termos; 
as instituições terão de apresentar ao Banco de Cabo Verde todos os elementos de 
informação que este considere necessários para exercer as suas funções como en-
tidade de supervisão, bem como permitir a inspecção dos seus estabelecimentos, 
da escrita e mais documentos solicitados pelo Banco de Cabo Verde.

7º. 1- No Caso de uma sucursal não observar as normas de Cabo Verde relativas 
à supervisão da liquidez o Banco de Cabo Verde determinará que a mesma ponha 
termo, à irregularidade e informar de imediato a autoridade de supervisão do 
país de origem. Em caso de urgência, o Banco de Cabo Verde fica com o poder 
de, desde logo, tomar as providências cautelares necessárias, informando a dita 
autoridade de supervisão competente “a posteriori”, embora com a maior brevi-
dade possível.

2- O regime acima estabelecido quanto à supervisão da liquidez não se aplica, 
por natureza, aos escritórios de representação.

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 10 de Dezem-
bro de 1998. - O Governador, Osvaldo Miguel Sequeira.

Aviso nº 07/98

de 28 de Dezembro

Supervisão directa e indirecta: princípios gerais

No exercício dos seus poderes de supervisão e designadamente dos que lhe são 
conferidos pelo art.48º e 49º da Lei nº 3/V/ 96, de 1 de Julho de 1996, o Banco de 
Cabo Verde, determina:

1º O Banco de Cabo Verde, continuará a proceder a inspecções directas das ins-
tituições à mesma submetidas, na sequência do que já tem vindo a fazer quanto 
a algumas delas, em principio, com periodicidade anual, e sempre procurando 
articular tais inspecções com a supervisão indirecta corrente.

 2º Cada inspecção incidirá sobre todos os aspectos da actividade da instituição 
que o Banco de Cabo Verde considerar relevante adiante referidos no nº 7. 
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3º As inspecções directas anuais das instituições terão sempre em vista, além do mais, 
determinar da forma mais precisa e rigorosa a situação patrimonial e financeira dos 
seus clientes, entendendo-se como tais, todos os sujeitos que tenham para com uma 
instituição responsabilidades e obrigações decorrentes da concessão de crédito, pres-
tação de serviços ou qualquer outro acto ou negócio jurídico praticado no exercício 
da actividade bancária ou parabancária, e as perspectivas de cobrança no vencimento 
do crédito ou créditos que lhes tenha ou tenham sido concedido ou concedidos.

 4º O Banco de Cabo Verde procurará promover, por si e/ou em colaboração 
com as instituições, a contínua melhoria da qualidade das inspecções anuais;  

Para o efeito promoverá, designadamente, o treino de especialistas em análise de 
crédito que possam garantir uma apreciação cada vez melhor da qualidade dos 
activos, do pessoal da Central de Riscos, e tomará quaisquer outras medidas que 
considere adequadas. 

5º As instituições sujeitas à supervisão ficam constituídas na obrigação de obter 
informação financeira actualizada e satisfatória acerca dos seus clientes, devendo 
o Banco de Cabo Verde, em regra, facultar às instituições modelos e orientação 
relativos à informação referida.

6º O Banco de Cabo Verde deve assegurar-se, no exercício os seus poderes de 
inspecção, da qualidade dos regulamentos internos das instituições com vista a 
disciplinar, designadamente, os procedimentos de análise de crédito, o planea-
mento estratégico, os controlos internos, a administração do pessoal, a admi-
nistração da tesouraria, o cumprimento das obrigações impostas pelas normas 
que regulam a supervisão, e ainda, determinar à instituição que adopte quaisquer 
outros que considere relevantes para a sua boa gestão, nos termos do Aviso nº 
2/95, de 27 de Março sobre controlo interno. 

7º As inspecções directas ou indirectas corresponderão, designadamente à ela-
boração de relatórios periódicos e à prestação de todas as informações exigidas 
pelo Banco de Cabo Verde sobre:

1- Cumprimentos das obrigações sobre composição dos fundos próprios;  

2- Adequação de fundos próprios ao risco assumidos;

3- Controlo de riscos da qualidade dos activos; 

4- Limites respeitantes a activos fixos; 

5- Liquidez e reservas de caixa obrigatórias

6- Tomada de participações por instituições sujeitas à supervisão e participa-
ções nessas instituições; 

7 - Aplicações em títulos públicos; 

8- Actividades e riscos cambiais; 

9- Resultados e sua aplicação;  

10- Controlo interno da gestão da instituição; 
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11- Quaisquer relatórios exigidos pelo Banco de Cabo Verde, designadamente, 
mas não só, a demonstração do rácio de solvabilidade. 

8º O Banco de Cabo Verde deverá sempre aperfeiçoar; de harmonia com os 
padrões mais modernos; os modelos, de quadros e formulários analíticos e estan-
dardizados exigidos pelas normas de supervisão e distribuí-los às instituições 
com notas explicativas quanto ao seu preenchimento.

9º O Banco de Cabo Verde deverá manter-se à disposição das instituições para 
lhes prestar apoio e orientação sobre um correcto cumprimento das obrigações 
que lhes incumbem em consequência do regime de supervisão, designadamente 
no que respeita à utilização de rácios e indicadores de tendência, considerados 
relevantes para a análise das suas situações, ao preenchimento de quadros e ela-
boração de relatórios exigidos pelas normas de supervisão, etc. 

10º Todos os quadros, formulados e relatórios que as instituições estejam obri-
gadas a apresentar, deverão conter informações que permitam apreciar claramen-
te a evolução da matéria que tenham por objecto desde a última documentação 
apresentada.  

11º As instituições deverão conservar, durante pelo menos 5 anos, toda a docu-
mentação que permita comprovar, a qualquer momento, as informações presta-
das ao Banco de Cabo Verde, podendo fazê-lo, sempre sem prejuízo da total se-
gurança, mediante a utilização de técnicas de apoio modernas, designadamente a 
utilização de suportes electrónicos, magnéticos, microfilmagem e outras que, em 
qualquer caso, recebam aprovação prévia e expressa do Banco de Cabo Verde. 
 12º Nos termos do artigo 52º da Lei nº 3/V/96 de 1 de Julho, o Banco de Cabo 
Verde pode contar com apoio de terceiros, de autoridades policiais, e quaisquer 
serviços públicos ou outras autoridades, podendo também solicitar o de entida-
des particulares como revisores oficiais, técnicos de Contas e Auditores Externos, 
em condições a fixar em contrato.

13º O presente Aviso entra em vigor imediatamente após a sua publicação no 
Boletim Oficial.

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, 10 de Dezembro de 
1998. - O Governador, Oswaldo Miguel Sequeira.

Aviso nº 10/98
de 28 de Dezembro

 Aquisição obrigatória de títulos da dívida publica

Ao abrigo da competência conferida no artigo 37° da Lei nº 3/V/96 de 1 de Ju-
lho, Banco de Cabo Verde determina:

1º As instituições de crédito são obrigadas a incluir no seu activo títulos de 
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dívida pública, cujo valor global, determinado segundo os respectivos preços de 
aquisição, não poderá ser inferior a 5% do total das suas responsabilidades por 
depósitos em moeda nacional ou estrangeira. 

2ºAs instituições parabancárias que o Banco de Cabo Verde indicar, mediante 
Aviso, Instrução ou, qualquer outro acto a seu critério, ficarão obrigadas a incluir 
no seu. Activo títulos de dívida pública, cujo valor global, determinado segundo 
os respectivos preços de aquisição, não poderá ser inferior a 2% do total das suas 
responsabilidades em moeda nacional ou estrangeira

3º O Banco de Cabo Verde emitirá as instruções julgadas necessárias ao cumpri-
mento das regras deste aviso.

4º O presente aviso entra em vigor 30 dias após a sua publicação no Boletim 
Oficial. 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, 10 de Dezembro de 
1998 O Governador, Oswaldo Miguel Sequeira. 

Aviso nº 11/98

de 28 de Dezembro

Cobertura do activo imobilizado

Ao abrigo da competência conferida no número 3 do artigo 37º da Lei nº 3/V/96 
de 1 de Julho, o Banco de Cabo Verde determina o seguinte: 

1º. 1- O valor líquido do activo imobilizado de uma instituição de crédito não 
pode ultrapassar o montante dos respectivos fundos próprios.

2- Para cumprimento do disposto no nº 1 e no apuramento do valor líquido 
total do activo imobilizado, são considerados, durante o prazo de dois anos, 
os imóveis recebidos pela instituição em reembolso de crédito próprio e que 
não estejam afectos à sua actividade. 

3- Também não serão contabilizados para o efeito de determinação do valor 
líquido do activos imobilizados quaisquer valores que, nos termos legais, 
devam ser deduzidos no cálculo dos fundos próprios da instituição que deles 
seja titular.

2° O Banco de Cabo Verde emitirá as instruções julgadas necessárias ao cumpri-
mento das regras deste aviso.

3° O presente aviso entra em vigor 30 dias após a sua publicação no Boletim 
Oficial.

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, 10 de Dezembro de 
1998: O Governador, Oswaldo Miguel Sequeira. 



86 87

Aviso nº 01/99
3 de Maio

Rácio de solvabilidade

O Banco de Cabo Verde, no uso da competência que lhe é conferida pela alí-
nea a) do número 2 do Artigo 37º da Lei nº 3/V/96 de 1 de Julho, estabelece o 
seguinte: 

1º Todas as instituições de crédito deverão observar, em permanência, uma rela-
ção adequada entre o montante dos seus fundos próprios e o dos seus elementos 
do activo e extrapatrimoniais ponderados em função do respectivo risco. 

2º A relação referida no número anterior será designada por rácio de solvabi-
lidade. 

3º Para efeitos de cálculo do rácio de solvabilidade, a definição de fundos pró-
prios constante do Aviso nº 08/98 publicado no Boletim Oficial I Série n.º 48 de 
28 de Dezembro sofrerá os seguintes ajustamentos: 

1. Os fundos próprios de base correspondem à soma dos elementos indicados nos 
pontos 1 a 3 do nº 3, diminuída da soma dos elementos indicados no nº 4; 

2. As reservas provenientes da reavaliação do activo imobilizado apenas poderão 
ser consideradas até à concorrência do valor dos fundos próprios de base; 

3. Ao valor obtido em conformidade com os pontos precedentes será adicionado 
o montante retido para riscos bancários gerais que, após cumpridas todas as 
exigências quanto a constituição de provisões, as instituições de crédito, por 
razões de prudência, hajam decidido afectar à cobertura daqueles riscos; 

4. Depois de efectuado o cálculo referido no ponto anterior, será deduzido, pelo 
respectivo valor contabilístico, o montante correspondente às acções, emiti-
das por instituições de crédito e de que a instituição de crédito seja detentora, 
nas condições seguintes: 

a) Nos casos em que a instituição de crédito disponha de uma participação 
superior a 10% do capital social de uma das referidas instituições, será 
deduzido o montante total dessa participação; 

b) O montante global de todas as participações detidas em instituições de 
crédito será deduzido apenas na parte que exceda 10% dos fundos pró-
prios da instituição de crédito que delas seja titular, calculados antes de 
efectuadas as deduções previstas neste ponto 4). 

4º O valor do rácio de solvabilidade não pode ser inferior a 10%.

5º É estabelecido o seguinte regime transitório para as instituições de crédito 
que não disponham de condições para dar imediato cumprimento ao fixado no 
nº 4: 

1. Sem prejuízo do disposto no ponto seguinte, as instituições de crédito que, 
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por qualquer circunstância, não respeitem o preceituado no número an-
terior ficarão impedidas de aumentar o valor global dos elementos do seu 
activo e das suas contas extrapatrimoniais, que nos termos das instruções 
a que se refere o nº 7 deste aviso sejam ponderados com factor diferente de 
0%. 

2. Os motivos da verificação das situações a que se refere o ponto precedente 
devem ser expostos imediatamente ao Banco de Cabo Verde, o qual poderá 
determinar que sejam prontamente adaptadas as providências adequadas à 
regularização das mesmas. 

6º As instituições de crédito devem proceder ao cálculo do seu rácio de solvabi-
lidade, pelo menos, com referência a 30 de Junho e 31 de Dezembro de cada ano, 
devendo comunicar ao Banco de Cabo Verde, até ao final de Julho e de Fevereiro, 
respectivamente, os resultados obtidos, bem como todos os elementos considera-
dos nos respectivos cálculos. 

7º As ponderações a que se refere o nº 1 são definidas nos termos do Anexo ao 
presente aviso, de que deste faz parte integrante. 

8º O Banco de Cabo Verde emitirá as instruções julgadas convenientes ao cum-
primento das regras do aviso. 

9º É revogado o Aviso nº 13/93 de 12 de Outubro. 

10º Este aviso entra em vigor 30 dias após a sua publicação no Boletim Oficial. 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 29 de Março de 
1999. - O Governador, Osvaldo Miguel Sequeira. 

Anexo a Aviso nº 01/99
Parte I

Ponderação dos elementos do activo e extrapatrimoniais das instituições de 
crédito para efeitos do cálculo do rácio de solvabilidade. 

1. As rubricas do activo e extrapatrimoniais devem ser ponderadas em função 
do risco de crédito. 

Assim, o valor de balanço dos elementos do activo deve ser multiplicado pelo 
respectivo coeficiente de ponderação, de acordo com o nº 2 deste anexo. 

Por sua vez, as rubricas extrapatrimoniais, valorizadas conforme os critérios 
valorimétricos definidos no Plano de Contas, devem ser ponderados segundo um 
método de cálculo em duas etapas, de acordo com os nos 3.1. e 3.2. deste anexo. 

2. Os coeficientes de ponderação a atribuir aos elementos do activo devem ser 
os seguintes: 

a) Coeficiente de ponderação de 0%: 

i. Caixa e outros elementos equivalentes; 

ii. Elementos do activo representativos de créditos sobre: 
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- Estado de Cabo Verde; 

- Banco de Cabo Verde; 

- Entidades do sector público administrativo cabo-verdiano; 

iii. Elementos do activo que gozem de garantia expressa e juridicamente 
vinculativa de: 

-Estado de Cabo Verde; 

-Banco de Cabo Verde; 

- Entidades do sector público administrativo cabo-verdiano; 

iv. Elementos do activo totalmente cobertos por garantias, prudentemente 
avaliadas, constituídas por: 

Títulos emitidos pelo Estado de Cabo Verde; 

Títulos emitidos pelo Banco de Cabo Verde; 

Títulos emitidos por entidades do sector público administrativo cabo-ver-
diano; 

Depósitos junto da própria instituição; 

b) Coeficiente de ponderação de 20% 

i. Elementos do activo representativos de créditos sobre: 

- Bancos multilaterais de desenvolvimento; 

- Instituições de crédito, nacionais ou estrangeiras, com prazo de venci-
mento residual inferior ou igual a um ano, com excepção dos títulos 
emitidos por essas instituições que sejam elegíveis para constituírem 
fundos próprios; 

ii. Elementos do activo que gozem de garantia expressa e juridicamente vin-
culativa de: 

- Bancos multilaterais de desenvolvimento; 

- Instituições de crédito, nacionais ou estrangeiras, desde que esses elemen-
tos sejam representativos de crédito com prazo de vencimento residual 
inferior ou igual a um ano; 

iii. Elementos do activo totalmente cobertos por: garantias prudentemente 
avaliadas, constituídas por: 

- Títulos emitidos por Bancos multilaterais de desenvolvimento; 

- Depósitos constituídos noutras instituições de crédito; 

iv. Valores à cobrança; 

c) Coeficiente de ponderação de 50%: 

Empréstimos garantidos por hipoteca sobre imóveis destinados a habitação 
do mutuário; 

d) Coeficiente de ponderação de 100%: 
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Restantes elementos do activo, excepto quando forem deduzidos aos fundos 
próprios da instituição nos termos do n2 32 do aviso a que este anexo se 
refere; 

e) As contas de proveitos a receber devem ser sujeitas ao coeficiente de pondera-
ção aplicado à operação activa que está na sua origem. 

3. Quanto às rubricas extrapatrimoniais, os procedimentos a adoptar devem ser 
os seguintes: 

3.1. O valor ponderado das operações extrapatrimoniais, com excepção das 
relacionadas com riscos relativos a taxas de juro e a taxas de câmbio, deve ser 
apurado através de um cálculo em duas etapas. 

Inicialmente, deve proceder-se à classificação de acordo com o risco inerente a 
cada uma das operações conforme o estabelecido na parte II deste anexo. Com 
base nessa classificação, as operações de risco elevado devem ser consideradas 
pelo seu valor total; as de risco médio por 50% do seu valor; as de risco médio/
baixo por 20% do seu valor; as de risco baixo por 0% do seu valor. 

Seguidamente, os valores obtidos após a aplicação do método atrás descrito 
devem ser multiplicados pelos coeficientes de ponderação atribuídos às contra-
partes respectivas, de acordo com o previsto no anterior nº 2, excepto quando se 
trate de operações de compra de activos a prazo fixo e de venda de activos com 
opção de recompra, em que o coeficiente de ponderação a aplicar deve ser o do 
activo em causa, e não o da contraparte na transacção. 

3.2. O valor ponderado das operações extrapatrimoniais relacionadas com ris-
cos relativos a taxas de juro e a taxas de câmbio deve ser, igualmente, efectuado 
em duas etapas. 

Primeira etapa, o montante teórico de cada contrato deve ser multiplicado pelas 
seguintes percentagens:

Vencimento inicial
Contratos relativos as 

taxas de juro
Percentagens

Contratos relativos a taxas 
de câmbio

Percentagens

Um ano ou menos 0,5 2

Mais de um ano e não mais de dois anos 1 5

Por cada ano suplementar 1 3

Na segunda etapa, o valor obtido, após a aplicação daquelas percentagens, deve 
ser multiplicado pelo coeficiente de ponderação atribuído à contraparte respec-
tiva nos termos do anterior nº 2, com excepção do coeficiente de ponderação de 
100% aí previsto, que deve ser substituído por um coeficiente de ponderação de 
50%. 

3.3 Sempre que os elementos extrapatrimoniais beneficiem de garantias expres-
sas e validamente formalizadas, os coeficientes a utilizar na segunda etapa do 
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cálculo, nos termos dos nos 3.1 e 3.2, devem ser os da entidade garante e não os 
da entidade garantida, caso aqueles sejam inferiores a estes últimos. 

Se esses elementos extrapatrimoniais gozarem de total garantia, prudentemente 
avaliada, constituída por títulos emitidos pelo Estado de Cabo Verde, pelo Banco 
de Cabo Verde, por entidades do sector público administrativo Cabo-verdiano 
ou, ainda, por depósitos junto da própria instituição, o coeficiente de ponderação 
a aplicar, nesta segunda etapa, deve ser de 0%. Se a garantia for constituída por 
títulos emitidos por bancos multilaterais de desenvolvimento ou por depósitos 
constituídos junto de outras instituições de crédito, a ponderação a atribuir, 
igualmente nesta segunda fase, e ser de 20%. 

4. Quando os elementos do activo ou extrapatrimoniais gozarem, parcialmente, 
de uma garantia que permita a atribuição de uma ponderação mais baixa, esta 
ponderação só deve ser aplicada à parte garantida. 

5. Para efeitos do presente anexo entende-se por Bancos multilaterais de 
desenvolvimento: 

O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mun-
dial), a Sociedade Financeira Internacional, o Banco Europeu de Investimento, 
o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Inter-Ame-
ricano de Desenvolvimento, o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco 
Africano de Desenvolvimento, o Fundo de Desenvolvimento Social do Conselho 
da Europa, o Banco Nórdico de Investimento, o Banco de Desenvolvimento das 
Caraíbas e outros Bancos que a eles o Banco de Cabo Verde expressamente con-
sidere equiparados.

Parte II

Classificação dos elementos extrapatrimoniais quanto aos tipos de Risco.

Risco elevado: 

Garantias com a natureza de substitutos de crédito; 

Aceites; 

Endossos de títulos de que não conste a assinatura de outra instituição de cré-
dito; 

Transacções com recurso; 

Cartas de crédito irrevogáveis stand-by, com a natureza de substitutos de cré-
dito; 

Compra de activos a prazo fixo; 

Parcela por realizar de acções e de outros valores parcialmente realizados. 

Risco médio: 

Créditos documentários, emitidos e confirmados, excepto os de risco médio/
baixo; 
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Garantias que não tenham a natureza de substitutos de crédito designadamente 
as de boa execução de contratos e as aduaneiras e fiscais

Cartas de crédito irrevogáveis stand-by, que não tenham a natureza de substi-
tutos de crédito; 

Linhas de crédito não utilizadas, (acordos de concessão de empréstimos, de 
compra de títulos, de concessão de garantias e de aceites e outros), com prazo de 
vencimento inicial superior a um ano; 

Risco médio/baixo: 

Créditos documentários em relação aos quais os documentos de embarque 
sirvam de garantia; 

Outras transacções de liquidação potencial automática. 

Risco baixo: 

Linhas de crédito não utilizadas, (acordos de concessão de empréstimos, de 
compra de títulos, de concessão de garantias e de aceites e outros), com prazo de 
vencimento inicial inferior ou igual a um ano ou que possam ser válida e incon-
dicionalmente anuladas em qualquer momento e sem pré-aviso.

Aviso nº 02/99
de 3 de Maio

Informação a prestar pelas Instituições à Clientela

1º Para além das informações que as Instituições de Crédito e Parabancárias 
são obrigadas a prestar ao Banco de Cabo Verde, ficam igualmente vinculadas a 
manter os seus clientes permanentemente informados, por forma clara, acerca 
das condições das operações que com os mesmos levem a efeito, nos termos dos 
números seguintes. 

2º 1.Todas as Instituições de Crédito e Parabancárias, a seguir designadas por 
instituições, devem manter disponíveis, em todos os balcões, em local de acesso 
directo e bem identificado, em linguagem clara e de fácil entendimento, informa-
ções permanentemente actualizadas sobre as condições gerais, com efeitos patri-
moniais, da realização das operações e dos serviços oferecidos. 

2. Quando as Instituições de Crédito e Parabancárias, se relacionem com a sua 
clientela através de contactos à distância, a informação atrás referida deve ser 
remetida para o domicílio do cliente. 

3º A informação a que se refere o nº 1 deve permitir, nomeadamente, conhecer 
a remuneração liquida efectiva dos depósitos e de outras aplicações financeiras e 
os encargos totais efectivos que resultam da realização das operações activas e da 
prestação de serviços pelas instituições. 
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4º São, designadamente, relevantes as informações relativas a taxas de juro, 
impostos, comissões, prémios de transferência, portes, despesas de expediente, 
datas-valor das operações. 

5º Previamente à realização de qualquer operação ou, quando tal for juridica-
mente possível, à alteração das condições de operações já efectuadas, deve ser 
dado conhecimento ao interessado das respectivas condições a que as operações 
ficarão sujeitas, nomeadamente da taxa anual de encargos efectiva global resul-
tante da inclusão de todos os elementos mencionados no nº 4. 

6º Em todos os balcões das instituições deve ser afixado, em local bem visível, 
um quadro, adaptado ao elenco de operações que integra o objecto da respectiva 
instituição, que publicite, pelo menos, os elementos referidos no presente Aviso 

7º O Banco de Cabo Verde poderá definir, para o efeito, um quadro informativo 
padronizado. 

8º Este Aviso entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação. 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 29 de Março de 
1999. - O Governador, Osvaldo Miguel Sequeira. 

Aviso nº 03/99
de 3 de Maio

Participações das instituições de crédito em outras sociedades

Ao abrigo da competência conferida pelo artigo 41º da Lei nº 3/V/96 de 1 de 
Julho, determina o seguinte: 

1º As instituições de crédito não podem deter, directa ou indirectamente, no 
capital de uma sociedade, participação cujo montante ultrapasse 15% dos fundos 
próprios da instituição participante. 

2º Considera-se participação indirecta a detenção de acções ou outras partes de 
capital pelas pessoas e nas condições referidas nas alíneas a), b) e c) da definição 
7TM do artigo 13º.

3º O montante global das participações qualificadas em sociedades não pode 
ultrapassar 60% dos fundos próprios da instituição de crédito participante. 

4º Participação qualificada é a participação, directa ou indirecta, que represente 
percentagem não inferior a 10% do capital ou dos direitos de voto da instituição 
participada ou que, por qualquer outro motivo, possibilite que a participante 
exerça influência significativa na gestão, considerando-se como equiparados aos 
direitos de voto do participante, para efeitos da presente definição: 

1. Os detidos pelas seguintes pessoas ou sociedades: 

a) Do cônjuge não separado judicialmente, seja qual for o regime matrimo-
nial de bens; 
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b) Dos descendentes de menor idade;

c) Das pessoas em cujo nome as acções ou obrigações se encontrem, tendo 
sido adquiridas por conta das pessoas referidas nas alíneas a) e b) deste 
número;

d) Pertencentes a sociedades de que as pessoas referidas nas alíneas a) e b) 
deste número sejam sócios de responsabilidade ilimitada, exerçam a ge-
rência ou algum dos cargos referidos ou possuam, isoladamente ou em 
conjunto com pessoas referidas nas alíneas a), b) e c) deste número, pelo 
menos metade do capital social ou dos votos correspondentes a este. 

2. Os detidos por outras pessoas ou entidades, em nome próprio ou alheio, 
mas por conta do participante; 

3. Os detidos por sociedades dominadas pelo participante; 

4. Os detidos por sociedades que se encontrem em relação de grupo com a 
sociedade participante; 

5. Os detidos por terceiro com o qual o participante tenha celebrado acordo 
que obrigue a adoptar, através do exercício concertado dos respectivos di-
reitos de voto, uma política comum em relação á gestão da sociedade em 
causa; 

6. Os detidos por terceiro, por força de acordo celebrado com o participante 
ou com uma das sociedades acima referidas nos números 3 e 4 no qual se 
preveja transferência provisória desses direitos de voto; 

7. Os inerentes a acções do participante entregues em garantia, excepto quan-
do esses direitos tiverem passado à titularidade do credor e este declare a 
intenção de os exercer, caso em que serão considerados como próprios do 
credor; 

8. Os inerentes a acções de que o participante detenha o usufruto; 

9. Os que, por força de acordo, o participante ou uma das outras pessoas ou 
entidades referidas nas alíneas anteriores tenham o direito de adquirir por 
sua exclusiva iniciativa; 

10. Os inerentes a acções depositadas junto do participante e que este possa 
exercer como entender, na ausência de instruções específicas dos respecti-
vos detentores. 

5º Para cálculo dos limites estabelecidos nos números anteriores não serão to-
madas em conta: 

1. As acções detidas temporariamente em virtude de tomada firme da respectiva 
emissão, durante o período normal daquela e dentro dos limites fixados nos ter-
mos do artigo anterior; 

2. As acções ou outras partes de capital detido em nome próprio mas por conta 
de terceiros, sem prejuízo dos limites estabelecidos nos termos do artigo ante-
rior. 
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6º Não se aplicam os limites fixados nos números 1º e 3º quando os excedentes 
de participação relativamente aos referidos limites sejam cobertos a 100% por 
fundos próprios e estes não entrem no cálculo do rácio de solvabilidade e e de 
outros rácios ou limites que tenham os fundos próprios por referência. 

7º Caso existam excedentes em relação a ambos os limites a que se refere o nú-
mero anterior, o montante a cobrir pelos fundos próprios será o mais elevado 
desses excedentes. 

8º 1. As instituições de crédito não podem deter, directa ou indirectamente, 
numa sociedade, por prazo, seguido ou interpolado, superior a três anos, par-
ticipação que lhes confira mais de 25% d06 direitos de voto correspondentes ao 
capital da sociedade participada. 

2. Considera-se participação indirecta a detenção de acções ou outras partes 
de capital por pessoas que sejam titulares de direitos de voto que correspon-
dam a uma participação qualificada. 

3. Não se aplica o limite estabelecido no nº 1 às participações de uma institui-
ção de crédito noutras instituições de crédito, instituições parabancárias, 
sociedades de serviços auxiliares, seguradoras, sociedades gestoras de fun-
dos de pensões e nas sociedades gestoras de participações sociais que apenas 
detenham partes de capital nas sociedades antes referidas. 

9º Os limites previstos nos artigos acima estabelecidos podem ser excedidos em 
resultado de aquisições em reembolso de crédito próprio, devendo as situações 
daí resultantes ser regularizadas no prazo de dois anos, o qual, havendo motivo 
fundado, poderá ser prorrogado pelo Banco de Cabo Verde por igual período. 

10º O limite previsto no número anterior não se aplica às participações no capi-
tal de companhias de seguro com sede em Cabo Verde. 

11º O Banco de Cabo Verde emitirá as instruções técnicas julgadas necessárias 
ao cumprimento deste aviso. 

12º É revogado o Aviso nº 6/95 publicado na I Série, Nº 33, do Boletim Oficial 
de 2 de Outubro. 

13º Este aviso entra imediatamente em vigor. 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 29 de Março de 
1999. - O Governador, Osvaldo Miguel Sequeira.

Aviso nº 04/99
de 3 de Maio

Limites à participação no capital das instituições de crédito

1º A pessoa singular ou colectiva que, directa ou indirectamente, pretenda deter 
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participação qualificada numa instituição de crédito, ou aumentar a participação 
qualificada que já possua, de tal modo que a percentagem dos seus direitos de 
voto ou a percentagem de capital que detenha atinja ou ultrapasse qualquer dos 
limites de 20%, 33% ou 50% ou de tal modo que a instituição se transforme em 
sua filial, deve comunicar previamente ao Banco de Cabo Verde o seu projecto e 
o montante da participação. 

2º A comunicação deve ser feita sempre que da iniciativa ou do conjunto de 
iniciativas projectadas pela pessoa em causa possa resultar qualquer das situações 
indicadas no número anterior, ainda que o resultado não esteja de antemão as-
segurado.

3º Entende-se por participação qualificada a participação, directa ou indirecta, 
que represente percentagem não inferior a 10% do capital ou dos direitos de voto 
da instituição participada ou que, por qualquer outro motivo, possibilite influên-
cia significativa na gestão, considerando-se como equiparado aos direitos de voto 
do participante, para efeitos da presente definição: 

1. Os detidos pelas seguintes pessoas ou sociedades: 

a) Do cônjuge não separado judicialmente, seja qual for o regime matrimo-
nial de bens; 

b) Dos descendentes de menor idade; 

c) Das pessoas em cujo nome as acções ou obrigações se encontrem, tendo sido 
adquiridas por conta das pessoas referidas nas alíneas a) e b) deste número; 

d) Pertencentes a sociedades de que as pessoas referidas nas alíneas a) e b) 
deste número sejam sócios de responsabilidade ilimitada, exerçam a ge-
rência ou algum dos cargos referidos ou possuam, isoladamente ou em 
conjunto com pessoas referidas nas alíneas a), b) e c) deste número, pelo 
menos metade do capital social ou dos votos correspondentes a este. 

2. Os detidos por sociedades por conta do participante; 

3. Os detidos por sociedades dominadas pelo participante; 

4. Os detidos por sociedades que se encontrem em relação de grupo com a 
sociedade participante; 

5. Os detidos por terceiro com a qual o participante tenha celebrado acordo 
que obrigue a adoptar, através do exercício concertado dos respectivos di-
reitos de voto, uma política comum em relação à gestão da sociedade em 
causa; 

6. Os detidos por terceiro, por força de acordo celebrado com o participante 
ou com uma das sociedades referidas nas alíneas c) e d) e no qual se preveja 
transferência provisória desses direitos de voto; 

7. Os inerentes a acções do participante entregues em garantia, excepto quan-
do o credor detiver esses direitos e declarar a intenção de os exercer, caso em 
que serão considerados como próprios do credor; 
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8. Os inerentes a acções de que o participante detenha o usufruto; 

9. Os que, por força do acordo, o participante ou uma das outras pessoas ou 
entidades referidas nas alíneas anteriores tenham o direito de adquirir por sua 
exclusiva iniciativa; 

10. Os inerentes a acções depositadas junto do participante e que este possa 
exercer como entender na ausência de instruções específicas dos respectivos de-
tentores. 

4º Idoneidade dos detentores de participações qualificadas. 

1. No prazo de três meses a contar da comunicação referida nos números 1º 
e 2º o Banco de Cabo Verde opor-se-á ao projecto, se não considerar de-
monstrado que a pessoa em causa reúne condições que garantam gestão sã 
e prudente da instituição de crédito. 

2. Considera-se que tais condições não existem quando se verifique alguma 
das seguintes circunstâncias: 

a) Se o modo como a pessoa em causa gere habitualmente os seus negócios 
ou a natureza da sua actividade profissional revelarem propensão acentu-
ada para assumir riscos excessivos; 

b) Se for inadequada a situação económico-financeira da pessoa em causa, 
em função do montante da protecção que propõe deter; 

c) Se o Banco de Cabo Verde tiver fundadas dúvidas sobre a licitude da pro-
veniência de fundos utilizados na aquisição de participação, ou sobre a 
verdadeira identidade do titular dos fundos; 

d) Se a estrutura e características do grupo empresarial em que a instituição 
de crédito passaria a estar integrada inviabilizarem uma supervisão ade-
quada; 

e) Se a pessoa em causa recusar condições necessárias ao saneamento da ins-
tituição de crédito que tenham sido previamente estabelecidas pelo Banco 
de Cabo Verde; 

f) Se a pessoa em causa tiver sido, nos últimos cinco anos, objecto da sanção 
prevista na Lei Nº 3/V/96 de 1 de Julho. 

g) Tratando-se de pessoa singular, se se verificar relativamente a ela algum 
dos factos que indiciem falta de idoneidade. 

5º Quando não deduza oposição, o Banco de Cabo Verde poderá fixar prazo 
razoável para a realização da operação projectada. 

6º Sem prejuízo da obrigatoriedade da comunicação prevista nos artigos an-
teriores, os factos de que resulte, directa ou indirectamente, a detenção de uma 
participação qualificada numa instituição de crédito ou o seu aumento, podem 
ainda, a título excepcional, e com fundamento que o Banco de Cabo Verde aceite 
como relevante, ser comunicados pelo interessado ao Banco de Cabo Verde no 
prazo de 15 dias a contar da data em que os mesmos se tenham verificado. 
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7º1. Sem prejuízo das sanções aplicáveis, a constituição ou o aumento de par-
ticipação qualificada, sem que o interessado tenha procedido à comunicação a 
que está obrigado, ou a que o Banco de Cabo Verde se tenha oposto, determina 
inibição do exercício do direito de voto na parte que exceda o limite mais baixo 
que tiver sido ultrapassado. 

2. Quando tenha conhecimento de alguns dos factos referidos no número ante-
rior, o Banco de Cabo Verde dará conhecimento deles e da consequente inibição 
do exercício de direitos de voto ao órgão de administração da instituição de 
crédito. 

3. O órgão de administração da instituição de crédito que tenha recebido a 
comunicação referida no número anterior, ou que dos factos a que esta respeita 
haja tido conhecimento por outros meios, deve apresentar essa informação à as-
sembleia dos accionistas. 

4. Se um accionista exercer os direitos de voto de que se encontra inibido, será 
registado em acta o sentido da sua vontade. 

5. A deliberação em que um accionista tenha exercido direitos de voto de que se 
encontra inibido nos termos do nº 1 é anulável, salvo se se provar que a delibera-
ção teria sido tomada e teria sido idêntica ainda que esses direitos não tivessem 
sido exercidos. 

6. A anulabilidade pode ser arguida nos termos gerais, ou pelo Banco de Cabo Verde.

7. Se o exercício dos direitos de voto abrangidos pela inibição tiver sido deter-
minante para a eleição dos órgãos de administração ou fiscalização, o Banco de 
Cabo Verde deve, na pendência da acção de anulação da respectiva deliberação, 
recusar os respectivos registos. 

8º Em caso de inobservância do disposto no nº 1º, cessa a inibição se o interes-
sado preceder posteriormente à comunicação em falta nos termos do nº 5Q e o 
Banco de Cabo Verde não deduzir oposição. 

9º.1. A pessoa singular ou colectiva que pretenda deixar de deter participação 
qualificada numa instituição de crédito, ou diminuí-la de tal modo que a percen-
tagem de direitos de voto ou de capital de que seja titular desça a nível inferior 
a qualquer dos limiares de 20%, 33% ou 50%, ou de tal modo que a instituição 
deixe de ser sua filial, deve informar previamente o Banco de Cabo Verde e comu-
nicar-lhe o novo montante da sua participação. 

2. E aplicável, com as devidas adaptações, o disposto no número 5º. 

10º.1. As instituições de crédito comunicarão ao Banco de Cabo Verde, logo que 
delas tenham conhecimento, as alterações a que se referem os nºs 1º e 8º. 

2. Em Abril de cada ano, as instituições de crédito comunicarão igualmente ao 
Banco de Cabo Verde a identidade dos accionistas detentores de participações 
qualificadas e o montante das respectivas participações. 

11º.1. O montante dos créditos concedidos, sob qualquer forma ou modalidade, 
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incluindo a prestação de garantia, a pessoa que directa ou indirectamente dete-
nha participação qualificada numa instituição de crédito e a sociedade que essa 
pessoa directa ou indirectamente domine, ou que com ela estejam numa relação 
de grupo, não poderá exceder, em cada momento e no seu conjunto, 10% dos 
fundos próprios da instituição. 

2. O montante global dos créditos concedidos a todos os detentores de parti-
cipações qualificadas e a sociedades referidas no número anterior não poderá 
exceder, em cada momento, 30% dos fundos próprios da instituição de crédito. 

3. As operações referidas nos números anteriores dependem da aprovação por 
maioria qualificada de pelo menos dois terços dos membros do órgão de adminis-
tração e do parecer favorável do órgão de fiscalização da instituição de crédito.

12º. 1. Até cinco dias antes da realização das assembleias gerais das instituições 
de crédito, deve ser publicada, em um dos jornais mais lidos da localidade da 
sede, a relação dos accionistas, com indicação das respectivas participações no 
capital social. 

2. A relação só tem de incluir os accionistas cujas participações excedam 2% do 
capital social. 

13º.1. Os acordos parassociais entre accionistas de instituições de crédito re-
lativos ao exercício do direito de voto estão sujeitos a registo no Banco de Cabo 
Verde, sob pena de ineficácia. 

2. O registo pode ser requerido por qualquer das partes do acordo. 

14º O Banco de Cabo Verde poderá dispensar as instituições que entender, do 
cumprimento no todo ou em parte do regime estabelecido no presente aviso, ou 
fixar regimes especiais e transitórios. 

15º É revogada toda a legislação em contrário. 

16º Este Aviso entra imediatamente em vigor. 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 29 de Março de 
1999. - O Governador, Osvaldo Miguel Sequeira

Aviso nº 9/99
de 31 de Maio

Limites à Concentração de Riscos de Crédito e Afins 

A Lei Nº 3/V/96, de 1 de Julho, conferiu ao Banco de Cabo Verde a competência 
para, relativamente às instituições sujeitas à sua supervisão, estabelecer entre ou-
tros, os limites à concentração de riscos de crédito.

Considerando o disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 37º da Lei nº 3/V/96, de 
1 de Julho, o Banco de Cabo Verde determina o seguinte: 
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1º Todas as instituições de crédito devem proceder a uma adequada gestão dos 
riscos que assumem no desenvolvimento da sua actividade a fim de prevenirem a 
verificação de situações que possam afectar a sua solvabilidade. 

2º Para o efeito do presente aviso, considera-se: 

1. Risco: a eventualidade de depreciação ou perda de valor de qualquer dos 
elementos do activo e extrapatrimoniais enumerados no Anexo do aviso nº 
01/99, publicado no Boletim Oficial I Série nº 14, de 3 de Maio, sobre rácio 
de solvabilidade, designadamente, qualquer facilidade, utilizada ou não, 
concedida por uma instituição de crédito e traduzida, em: 

a) atribuição de crédito; 

b) prestação de garantias sob a forma de aval, fiança, ou qualquer outra; 

c) aquisição ou detenção de participações financeiras ou de títulos de qual-
quer natureza emitidos pelo mesmo cliente. 

2. Grande Risco: a situação em que o conjunto de riscos assumidos por uma 
instituição perante um cliente grupos de clientes ligados entre si, represente 
10% ou mais dos fundos próprios dessa instituição. 

3. Clientes Ligados: duas ou mais pessoas, singulares ou colectivas, que cons-
tituam uma única entidade do ponto de vista do risco assumido, por esta-
rem de tal forma ligadas que, na eventualidade de uma delas deparar com 
problemas financeiros, a outra, ou todas as outras, terão, provavelmente, 
dificuldades em cumprir as suas obrigações. Considera-se que essa relação 
se verifica nomeadamente: 

a) quando uma delas detém, directa ou indirectamente, uma relação de do-
mínio sobre a outra ou sobre as outras; 

b) quando as pessoas em questão sejam filiais da mesma empresa mãe; 

c) quando existam accionistas, associados ou administradores comuns; 

d) quando entre elas existam garantias cruzadas; 

e) quando entre essas pessoas exista interdependência comercial directa que 
não possa ser substituída a curto prazo.

O conceito de grupo de clientes ligados não se aplica, todavia, às ligações en-
tre empresas públicas ou empresas de outra natureza sujeitas ao controlo 
comum do Estado. 

4. Fundos próprios - Os tipos de valores indicados no Aviso nº 08/98, publi-
cado no Boletim Oficial I Série nº 48, de 28 de Dezembro, calculados nas 
condições aí estabelecidas. 

3º Ficam sujeitas ao presente aviso todas as instituições de crédito autorizadas a 
exercer actividade em Cabo Verde, incluindo as sucursais de instituições estrangeiras. 

4º As instituições de crédito, relativamente aos riscos que assumem, ficam sujei-
tas aos seguintes limites: 
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1. O valor dos riscos perante um cliente ou um grupo de clientes ligados entre 
si não pode exceder 25% (vinte e cinco por cento) do total dos fundos pró-
prios da instituição que os assume; 

2. O limite a que se refere o número anterior é reduzido para 20% quando 
o cliente for a empresa mãe, ou uma filial da instituição, ou uma filial da 
empresa mãe ou o grupo de clientes ligados entre si integrar alguma destas 
entidades. 

3. O valor do agregado de todos os grandes riscos assumidos por uma insti-
tuição não pode exceder o limite de oito vezes o montante total dos seus 
fundos próprios. 

5º Em circunstâncias excepcionais e mediante requerimento devidamente fun-
damentado, poderá o Banco de Cabo Verde autorizar uma instituição a ultrapas-
sar temporariamente os limites fixados no número precedente. 

6º Nas autorizações que conceder nos termos do número anterior, o Banco de 
Cabo Verde fixará o prazo e as condições de adaptação da requerente aos limites 
que deva rejeitar nos termos do presente aviso. 

7º São sempre considerados clientes ligados os seguintes: 

1. As sociedades em nome colectivo e os respectivos sócios; 

2. As sociedades em comandita e os sócios comanditados;

3. As pessoas singulares ou colectivas e as sociedades por elas controladas.

8º Entende-se que uma pessoa singular ou colectiva controla uma sociedade 
quando, nomeadamente dispõe: 

1. De mais de 50% do respectivo capital; 

2. Da maioria dos votos em Assembleia Geral; 

3. Do direito de nomear ou destituir a maioria dos membros dos respectivos 
órgãos de administração e fiscalização. 

9º As instituições de crédito têm o dever de identificar as interdependências e 
ligações dos seus clientes a fim de observar em permanência o perceituado neste 
aviso.

10º São isentos dos limites estabelecidos no presente Aviso os riscos assumidos 
com: 

1. As entidades incluídas no sector público administrativo, previamente apro-
vadas pelo Banco de Cabo Verde; 

2. Os organismos públicos internacionais de que Cabo Verde faça parte; 

11º Também não são considerados para efeito do cálculo dos limites referidos 
no nº 4, os riscos: 

1. Cobertos por garantia expressa e irrevogável das entidades referidas no nº 
10; 
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2. Cobertos por depósito de numerário; 

3. Relativos á operações com outras instituições de crédito, de prazo igual ou 
inferior a seis meses; 

4. Caucionados por títulos, que se encontrem prudentemente avaliados, emiti-
dos por Administrações centrais ou Bancos Centrais de países estrangeiros, 
e de que o Banco de Cabo Verde dê previamente a sua aprovação;

5. Sobre instituições de crédito através de operações com prazo inferior ou 
igual a um ano; efeitos comerciais e outros títulos de dívida equivalentes 
com prazo igualmente não superior a um ano e que contenham a assinatura 
de outra instituição de crédito; 

6. Caucionados por depósitos em numerário constituídos na instituição mu-
tuante ou numa instituição de crédito que seja empresa controladora ou 
filial daquela instituição; 

7. Caucionados por certificados de depósito emitidos pela instituição mutuan-
te ou por uma instituição de crédito que seja empresa controladora ou filial 
daquela instituição e que se encontrem depositados em qualquer delas;

8. Activos representativos de créditos entre instituições pertencentes ao siste-
ma integrado do crédito agrícola mútuo; 

9. Empréstimos garantidos por hipoteca sobre imóveis destinados à habitação 
e operações de locação financeira sobre imóveis destinados igualmente à 
habitação, até ao montante de 50% do valor do imóvel. 

10. O risco relativo ao valor de imóveis dados em garantia deve ser determina-
do com base em critérios de avaliação rigorosos e prudentes, os quais fica-
rão claramente explicitados na documentação relativa ao crédito garantido, 
devendo ainda ser revista essa avaliação pelo menos uma vez por ano; 

11. É considerado imóvel destinado à habitação o que seja ou venha a ser ha-
bitado pelo mutuário ou cedido por este em arrendamento para habitação. 

12. Que estejam integralmente cobertos por fundos próprios, desde que estes 
não entrem no cálculo de todos e quaisquer rácios prudenciais e limites que 
tenham os fundos próprios por referência; 

12º São considerados por 20% do respectivo valor nominal, para efeitos do cál-
culo dos limites estabelecidos no presente aviso, os riscos seguintes: 

1. Emergentes de operações entre instituições de crédito sujeitas à Supervisão 
do Banco de Cabo Verde ou, sendo estrangeiras, que previamente tenham 
merecido a concordância deste, celebrados por prazo superior a seis meses 
e inferior a três anos; 

2. Cobertos por garantia prestada por outra instituição de Crédito sujeita às 
normas deste aviso ou a disciplina equivalente; 

3. Emergentes de activos representativos de créditos sobre Autoridades regio-
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nais ou locais de Estados estrangeiros que mereçam a concordância prévia 
do Banco de Cabo Verde, ou que gozem de garantia incondicional e juridi-
camente vinculativa dessas autoridades; 

4. Emergentes dos elementos extrapatrimoniais de risco baixo e médio-baixo 
referidos na parte II do anexo ao Aviso nº 01/99, sobre Rácio de Solvabili-
dade; 

5. Emergentes de activos representativos de créditos sobre instituições de cré-
dito sujeitas à Supervisão do Banco de Cabo Verde, ou que tenham previa-
mente merecido a sua concordância, com prazo de vencimento superior a 
três anos desde que: 

a) representados por títulos efectivamente negociáveis num mercado consti-
tuído por operadores profissionais; 

b) cotados diariamente nesse mercado; 

c) cuja emissão tenha sido autorizada pelas autoridades competentes do Es-
tado origem da instituição emitente, no caso de esta ser estrangeira. 

13º OS títulos susceptíveis de servir de garantia dos riscos têm de obedecer às 
seguintes condições cumulativas: 

1. Não podem ser emitidos pela própria instituição, pela sua empresa mãe, 
por uma filial de qualquer delas nem por qualquer entidade ligada ou em 
relação de grupo com o beneficiário da garantia. 

2. Devem ser avaliados pelo valor de mercado, cotados numa bolsa ou efecti-
vamente negociáveis e regularmente cotados em mercado que seja previa-
mente reconhecido como idóneo pelo Banco de Cabo Verde, a solicitação 
das instituições interessadas, e que funcione com intervenção de operado-
res profissionais reconhecidos. 

3. Devem ter em relação ao risco caucionado um sobre-valor de 100%, salvo 
se: 

a) Os títulos forem acções, caso em que esse sobre valor deve ser de 150%; 

b) Os títulos tiverem sido emitidos por instituições de crédito ou outras 
entidades relativamente às quais o Banco de Cabo Verde, previamente 
consultado, tenha dado o seu acordo específico, caso em que esse sobre 
valar poderá ser de, apenas, 50%. 

4. A instituição beneficiária da garantia deve ter o direito de dispor dos valores 
dados em caução sem necessidade de recurso a qualquer acção judicial, em 
caso de incumprimento do devedor. 

14º Com referência ao último dia de cada trimestre, e dentro de 30 dias seguin-
tes, as instituições de crédito devem informar o Banco de Cabo Verde de todas as 
situações qualificáveis como de “grande risco”, indicando os clientes envolvidos, 
os tipos de riscos assumidos e os montantes respectivos.
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15º Sem prejuízo do estabelecido nos números seguintes, os elementos do ac-
tivo e extrapatrimoniais devem ser considerados, para efeitos deste aviso, pelos 
valores seguintes: 

1. Os elementos do activo, pelo seu valor de inscrição no balanço, deduzido de 
provisões especificas; 

2. Os elementos extrapatrimoniais enumerados na parte II do anexo ao Aviso 
nº 01/99, pelo valor nominal; 

16º Quando um fisco sobre um cliente estiver garantido por terceiro, poderá 
considerar-se, para todos os efeitos relevantes deste aviso, que esse risco é assu-
mido sobre esse terceiro e não sobre o cliente, se o risco estiver incondicional 
e solidariamente garantido por instrumento juridicamente vinculativo, e desde 
que o garante tenha expressamente renunciado ao benefício da excussão prévia.

17º O Banco de Cabo Verde emitirá as instruções julgadas necessárias ao cum-
primento das regras deste aviso. 

18º É revogado o Aviso nº 13/93, publicado no Boletim Oficial, I Série nº 40, de 
25 de Outubro. 

19º Este aviso entra imediatamente em vigor. 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 7 de Maio de 
1999. - O Governador, Oswaldo Miguel Sequeira. 

Aviso nº 11/99
de 12 de Julho

Cabe ao Banco de Cabo Verde, como orientador e controlador da política mo-
netária, regular o funcionamento do mercado monetário, por forma a reduzir os 
efeitos das assimetrias na distribuição da liquidez do sistema bancário. 

Assim, convindo criar as condições para o surgimento de um mercado mone-
tário interbancário, como um dos pressupostos básicos para a implementação 
da regulação monetária por mecanismos de controlo indirecto, o Banco de Cabo 
Verde, de acordo com as linhas orientadoras superiormente definidas, no uso 
da competência que lhe foi atribuída pelo artigo 31.º, n.º 2 da sua lei Orgânica, 
determina o seguinte: 

1. Ficam criados os Títulos de Regularização Monetária (TRM) e os Títulos de 
Intervenção Monetária (TIM) com o objecto de intervir no mercado monetário. 

2. Os Títulos de Regularização Monetária (TRM), são títulos emitidos pelo 
Banco de Cabo Verde, com o objectivo de absorver e remunerar os excedentes de 
liquidez das OIM (Outras Instituições Monetárias) e IFNM (Instituições Finan-
ceiras Não Monetárias), de muito curto, prazo, de modo a diminuir a volatilidade 
das taxas de juro do mercado monetário interbancário. 
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3. Os Títulos de Intervenção Monetária (TIM), são títulos emitidos pelo Banco 
de Cabo Verde com o objectivo de absorver e remunerar a liquidez excedentária 
das OIM e IFNM a prazo mais longo. 

4. Os referidos títulos são representados sob a forma escritural e são materia-
lizados exclusivamente pela sua inscrição em contas títulos abertas no Banco de 
Cabo Verde em nome dos respectivos titulares. 

5. 0S títulos não são transaccionáveis com o público mas podem ser transac-
cionados pelas instituições autorizadas a subscrevê-los, entre si e com o Banco 
de Cabo Verde, nas operações previstas pelas Instruções que regulam o mercado 
monetário: Mercado de Operações de Intervenção (MIT) e Mercado Monetário 
Interbancário (MMI) nas operações com garantia de títulos. 

6. Os TRM têm as seguintes características: 

Valor Nominal: 1 milhão de escudos 

Prazo: 1 a 14 dias 

Colocação: a desconto, segundo a técnica de desconto por dentro 

Reembolso: na data do vencimento, pelo valor nominal. 

Pagamento de juros: na data do vencimento, sendo o montante dos juros cor-
respondentes à diferença entre o valor de reembolso e o valor descontado 

7. Os TIM têm as seguintes características:

 Valor Nominal: 1 milhão de escudos 

Taxa de juro: fixada pelo Banco de Cabo Verde ou determinada em leilão 

Prazo: 4, 9 13, 26 ou 52 semanas 

Colocação: a desconto, segundo a técnica de desconto por dentro

Reembolso: na data do vencimento, pelo valor nominal. 

Pagamento de juros: na data do vencimento, sendo o montante dos juros cor-
respondentes à diferença entre o valor de reembolso e o valor descontado.

8. O presente Aviso produz efeitos a partir da data da sua publicação. 

Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 23 de Junho de 1999. - O Governador, 
Oswaldo Miguel Sequeira. 

Aviso nº 7/2001
de 31 de Dezembro

Cobertura do Activo Imobilizado

Considerando que a Lei nº 70/V/98, de 24 de Agosto, não só cria os Títulos 
Consolidados de Mobilização Financeira (TCMF’s) como estabelece os termos 
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em que se processará a troca dos títulos da divida pública, nomeadamente, Obri-
gações de Bilhetes de Tesouro por aqueles (TCMF’s), 

Considerando, ainda, a característica e qualidade desses títulos; 

Convindo regulamentar o modelo de tratamento prudencial dos referidos tí-
tulos, 

O Banco de Cabo Verde determina, ao abrigo da competência conferida no nº 3 
do artigo 37° da Lei nº 3/V/96, de 1 de Julho, o seguinte: 

1 ° É aditado ao aviso nº 11/98, o seguinte

«4. Para o cumprimento do disposto nº 1 e no apuramento do valor líquido 
total do activo imobilizado, o BCV não considera os TCM’s.» 

2° O presente Aviso entra em vigor na data da sua publicação no Boletim Ofi-
cial.

Gabinete do Banco de Cabo Verde, na Praia, 19 de Dezembro de 2001. - O Go-
vernador, Olavo Avelino Garcia Correia.

Aviso nº 5/2002
de 26 de Agosto

Cobertura do Activo Imobilizado

A Lei n.º 3/V/96, de 1 de Julho, conferiu ao Banco de Cabo Verde competência para, 
relativamente às instituições sujeitas à sua supervisão, estabelecer, entre outros, os 
limites de relação entre os fundos próprios e o valor líquido do activo imobilizado.

Em execução dessa competência foi emitido o Aviso n.º 11/98, de 28 de De-
zembro, relativo à relação entre os fundos próprios e o valor líquido do activo 
imobilizado.

Considerando que convirá estabelecer regras idênticas para todas as instituições 
sujeitas à supervisão do Banco de Cabo Verde, salvo nos casos em que especiais 
circunstâncias o desaconselhem,

Considerando o disposto nº 2 do artigo 37.º, da lei n.º 3/V/96 e no artigo 22.º da 
sua Lei Orgânica, o Banco de Cabo Verde determina o seguinte: 

1. O Aviso n.º 11/98, publicado no Boletim Oficial nº 48, 1ª série, de 28 de 
Dezembro de 1998, é aplicável às seguintes instituições:

Sociedades de investimento

Sociedades de capital de risco

Sociedades de locação financeira 

Sociedade de factoring 
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Sociedades financeiras para aquisição de crédito 

Sociedades financeiras de corretagem

2. Este Aviso entra em vigor 30 dias depois da sua publicação.

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 16 de Agosto de 
2002. - O Governador, Olavo A. Garcia Correia

Aviso nº 6/2002
de 26 de Agosto

Instituições Abrangidas pelo Controlo de Grandes Riscos

A Lei n.º 3/V/96, de 1 de Julho, conferiu ao Banco de Cabo Verde competência 
para, relativamente às instituições sujeitas à sua supervisão, estabelecer, entre ou-
tros, os limites à concentração dos riscos de crédito.

Em execução dessa competência foi emitido o Aviso n.º 09/99, de 31 de Maio, 
relativo à fiscalização e controlo dos “grandes riscos” das instituições de crédito.

Considerando que convirá estabelecer regras idênticas para todas as instituições 
sujeitas à supervisão do Banco de Cabo Verde, salvo nos casos em que especiais 
circunstâncias o desaconselhem, 

Considerando o disposto no nº 2 do artigo 37.0, da Lei n.º 3/V/96 e no artigo 
22.º da sua Lei Orgânica, o Banco de Cabo Verde determina o seguinte: 

3. O Aviso n.º 09/99, publicado no Boletim Oficial nº 18, 1ª série, de 31 de Maio 
de 1999, é aplicável às seguintes instituições:

Sociedades de investimento

Sociedades de capital de risco

Sociedades de locação financeira 

Sociedade de factoring 

Sociedades financeiras para aquisição de crédito 

Sociedades financeiras de corretagem

4. Este Aviso entra em vigor 30 dias depois da sua publicação.

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia; aos 16 de Agosto de 
2002. - O Governador, Olavo A. Garcia Correia.
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Aviso nº 7/2002

de 26 de Agosto

Rácio de Solvabilidade

A Lei n.º 3/V/96, de 1 de Julho, conferiu ao Banco de Cabo Verde competência 
para, relativamente às instituições sujeitas à sua supervisão, estabelecer, entre 
outros, os limites da relação entre os fundos próprios e o total dos activos e das 
contas extrapatrimoniais, ponderados ou não por grau de risco.

Em execução dessa competência foi emitido o Aviso n.º 01/99, de 3 de Maio, 
relativo ao rácio de solvabilidade para as instituições de crédito.

Considerando que convirá estabelecer regras idênticas para todas as instituições 
sujeitas à supervisão do Banco de Cabo Verde, salvo nos casos em que especiais 
circunstâncias o desaconselhem,

Considerando o disposto no nº 2 do artigo 37.º, da Lei n.º 3/V/96 e no artigo 
22.º da sua Lei Orgânica, o Banco de Cabo Verde determina o seguinte:

5. O Aviso n.º 01/99, publicado no Boletim Oficial n.º 14, 1ª série, de 3 de Maio 
de 1999, é aplicável às seguintes:

Sociedades de investimento

Sociedades de capital de risco

Sociedades de locação financeira 

Sociedade de factoring 

Sociedades financeiras para aquisição de crédito 

Sociedades financeiras de corretagem

6. Este Aviso entra em vigor 30 dias depois da sua publicação.

Gabinete do Governado do Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 16 de Agosto de 
2002. - O Governador, Olavo A. Garcia Correia.

Aviso nº 8/2002

de 26 de Agosto

Fundos Próprios

A Lei nº 3/V/96, de 1 de Julho, conferiu ao Banco de Cabo Verde competência 
para, relativamente às instituições sujeitas à sua supervisão, fixar, por aviso, os 
elementos que podem integrar os fundos próprios das instituições sujeitas à sua 
supervisão. 

Em execução dessa competência foi emitido o Aviso nº 8/98, de 28 de Dezembro. 
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Considerando que convirá estabelecer regras idênticas para todas as instituições 
sujeitas à supervisão do Banco de Cabo Verde, salvo nos casos em que especiais 
circunstâncias o desaconselhem,

Considerando o disposto no nº 3 do artigo 29º da Lei nº 3/V/96 e no artigo 22º 
da sua Lei Orgânica, o Banco de Cabo Verde determina o seguinte:

 1. Aviso nº 8/98, publicado no Boletim Oficial nº 48, 1ª Série, de 28 de De-
zembro, é aplicável às Sociedades de locação financeira e é extensível a 
outras instituições parabancárias que venham a surgir no âmbito da Lei nº 
3/V/96.

2. Este Aviso entra em vigor 30 dias depois da sua publicação. 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 16 de Agosto de 
2002. - O Governador, Olavo A. Garcia Correia.

Aviso nº 2/2006
de 27 de Fevereiro

Com vista à progressiva adequação do regime das Disponibilidades Mínimas 
de Caixa ao desenvolvimento do mercado, o Banco de Cabo Verde, no exercício 
da competência que lhe é atribuída pelos números 1 e 2 do artigo 37° da Lei nº 
3/V/96, de 1 de Julho, determina o seguinte: 

1. É alterado o parágrafo 12º do Aviso n.º 12/99, de 12 de Julho, que passa a ter 
a seguinte redacção: 

12º Sempre que se verificar por parte de uma instituição o não cumprimento 
das suas obrigações no que respeita a disponibilidades mínimas de caixa, nos 
termos do presente Aviso, fica sujeita às seguintes sanções: 

1. Pagamento de juros pelo período de insuficiência, à taxa de facilidade de ce-
dência de liquidez do BCV, acrescida de 2 pontos percentuais, aplicável ao mon-
tante exigido de reserva que a instituição em questão não cumpriu; 

2. Caso o incumprimento persistir no período seguinte, o Banco de Cabo Verde 
pode igualmente exigir o pagamento de juros pelo período de insuficiência, à taxa 
de facilidade de cedência de liquidez do BCV, acrescida de 4 pontos percentuais, 
aplicável ao montante dos requisitos da reserva que a instituição em questão não 
cumpriu; ou 

3. Suspender o acesso das contrapartes às facilidades permanentes do BCV e às 
operações do mercado aberto por um período a estabelecer pelo Banco de Cabo 
Verde. 

4. As decisões tomadas em conformidade com os números anteriores serão co-
municadas directamente pelo Banco de Cabo Verde à instituição visada. 
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2. Republica-se na íntegra o Aviso nº 12/99, de 12 de Julho, com as alterações 
proferidas por este Aviso. 

3. O presente Aviso entra imediatamente em vigor. 

Gabinete do Governador de Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 9 dias de Feve-
reiro de 2006. - O Governador, Carlos Augusto de Burgo. 

Aviso nº 3/2006
de 13 de Março

A melhoria da eficiência da intermediação bancária, com a consequência redu-
ção das taxas de juro activas, bem como o desenvolvimento do sistema financeiro 
em geral, requerem a redução do coeficiente das Reservas Mínimas de Caixa, sem 
dúvida ainda excessivamente elevado. 

Assim, o Banco de Cabo Verde, ao abrigo da competência conferida na alínea c) 
do nº 2 do artigo 22° da sua Lei Orgânica, determina o seguinte: 

1. O montante médio das Reservas Mínimas de Caixa das instituições bancárias 
não deverá, em cada período de constituição, ser inferior a 15% (quinze por cen-
to) da média das responsabilidades efectivas em moeda nacional e estrangeira, 
para com residente e emigrantes; 

2. Para efeitos do número anterior, não são consideradas as responsabilidades 
do Banco de Cabo Verde e das restantes instituições sujeitas a Reservas Mínimas 
de Caixa; 

3. O Banco de Cabo Verde emitirá as instruções técnicas julgadas necessárias ao 
cumprimento deste aviso; 

4. Fica revogado o Aviso nº 13/99, de 12 de Julho de 1999; 

5. Este Aviso entra em vigor no dia 1 de Março de 2006. 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 17 de Fevereiro 
de 2006. - O Governador, Carlos Augusto de Burgo. 

Aviso nº 2/2007
de 25 de Fevereiro de 2008

Introdução das Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF)

Tendo em vista a harmonização do regime contabilístico das instituições de 
crédito, instituições parabancárias e instituições financeiras internacionais às 
Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF), o Banco de Cabo Verde, no 
uso da competência atribuída pelo artigo 35º da Lei n.º 3/V/96 e do artigo 23º da 
sua Lei Orgânica determina:



110 111

1º A contabilidade das instituições de crédito, instituições parabancárias e ins-
tituições financeiras internacionais sujeitas à supervisão do Banco de Cabo Verde 
rege-se pelo disposto no presente Aviso.

2º 1- As instituições de crédito, instituições parabancárias e instituições finan-
ceiras internacionais tal como definidas na Lei n.º 3/V/96 de 1 de Julho e no De-
creto-Lei n.º 11/2005 de 7 de Fevereiro, deverão, doravante elaborar as demons-
trações financeiras consolidadas de acordo com as NIRF, tal como preparadas, 
em cada momento, pelo International Accounting Standards Board (IASB) e, bem 
assim, com a estrutura conceptual para a apresentação e preparação de demons-
trações financeiras que enquadra aquelas normas.

2- As NIRF estão disponíveis no web site www.iasb.org ou outro local que o 
Banco de Cabo Verde venha a indicar para o efeito.

3º As instituições de crédito, instituições parabancárias e instituições financeiras 
internacionais consolidantes devem igualmente preparar as suas demonstrações 
financeiras individuais em conformidade com as NIRF.

4º As instituições de crédito, instituições parabancárias e instituições financeiras 
internacionais que não apresentem demonstrações financeiras consolidadas, nem 
sejam entidades consolidantes, devem igualmente preparar as suas demonstrações 
financeiras individuais em conformidade com as NIRF.

5º 1- Quando a dimensão ou outros elementos relativos às instituições de cré-
dito, instituições parabancárias e instituições financeiras internacionais sujeitas 
à supervisão prudencial não o justifiquem, o Banco de Cabo Verde poderá me-
diante requerimento devidamente fundamentado, dispensá-las de elaboração das 
demonstrações financeiras de acordo com as NIRF. 

2- As instituições de crédito, instituições parabancárias e instituições finan-
ceiras internacionais dispensadas nos termos do número anterior, devem 
continuar a elaborar as suas demonstrações financeiras de acordo com o 
Plano de Contas para o Sistema Bancário, aprovado pelo Aviso n.º 6/94, de 
19 Julho, com as modificações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 39/2003, 
de 20 de Outubro e Aviso n.º 4/2004, de 27 Dezembro.

6º As instituições de crédito, instituições parabancárias e instituições financeiras 
internacionais deverão elaborar as suas demonstrações financeiras em confor-
midade com o ponto 1 do n.º 2, n.º 3 e n.º 4 do presente Aviso nos seguintes 
termos:

a) Demonstrações financeiras individuais relativas a exercícios iniciados em 
ou após 1 de Janeiro de 2008; e

b) Demonstrações financeiras consolidadas relativas a exercícios iniciados em 
ou após 1 de Janeiro de 2007.

7º 1- As instituições de crédito, instituições parabancárias e instituições finan-
ceiras internacionais poderão optar, durante o exercício iniciado em 1 de Janeiro 
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de 2007, pela elaboração de demonstrações individuais em conformidade com o 
modelo estabelecido no ponto 1 do n.º 2 do presente Aviso.

2- As instituições de crédito, instituições parabancárias e instituições financeiras 
internacionais que, durante o exercício de 2007, não optarem pela elaboração 
das demonstrações financeiras individuais de acordo com o modelo estabe-
lecido no ponto 1 do n.º 2 do presente Aviso, deverão prepará-las de acordo 
com o Plano de Contas para o Sistema Bancário, aprovado pelo Aviso n.º 
6/94, de 19 Julho, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
39/2003, de 20 de Outubro e Aviso n.º 4/2004, de 27 Dezembro.

3- As instituições de crédito, instituições parabancárias e instituições financei-
ras internacionais referidas no ponto 2 precedente deverão, adicionalmente, 
reportar ao Banco de Cabo Verde o recálculo dessas demonstrações finan-
ceiras, à data de 31 de Dezembro de 2007, de acordo com as NIRF.

8º O Banco de Cabo Verde emitirá as instruções que venham a ser consideradas 
necessárias ao cumprimento das regras deste Aviso.

9º O presente Aviso entra imediatamente em vigor.

OGovernador, Carlos Augusto de Burgo.

Aviso nº 3/2007

de 19 de Novembro

Fundos Próprios das Instituições de Crédito, Instituições 
Parabancárias e Instituições Financeiras Internacionais

O conceito de “Fundos Próprios” é utilizado em Supervisão Bancária como 
referência fundamental para a aplicação de vários rácios e diversas normas pru-
denciais. 

O nº 3 do Art. 29º e os Artigos seguintes da Lei Nº 3/V/96, da Lei Orgânica, 
conferiram ao Banco de Cabo Verde, a competência para fixar os elementos que 
integram os fundos próprios das instituições sujeitas à sua supervisão e para de-
finir as características que os mesmos devem revestir.

Havendo necessidade de ajustar as regras de determinação dos Fundos Próprios 
das instituições de Crédito, instituições parabancárias e instituições financeiras 
internacionais aos padrões internacionais sobre a matéria, o Banco de Cabo Ver-
de, tendo presente o disposto no citado artigo, determina:

1º 1- O presente Aviso é aplicável a todas as instituições de crédito, instituições 
parabancárias e instituições financeiras internacionais sujeitas à supervisão do 
BANCO DE CABO VERDE, a seguir designadas apenas por instituições.

2- As instituições referidas no número anterior que de acordo com o disposto 
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nos números 5º e 7º do Aviso n.º 2/2007, não apresentaram as suas de-
monstrações financeiras de acordo com as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (NIRF), aplicarão igualmente as disposições deste Aviso com as 
necessárias adaptações.

2º Sempre que em lei ou regulamento aplicável às instituições se refira o concei-
to de “Fundos Próprios”, estes serão considerados dentro dos limites e condições 
fixados no presente aviso. 

3º 1- Os Fundos Próprios de base são constituídos por elementos positivos e 
negativos

2- São considerados elementos positivos dos fundos próprios de base os mon-
tantes correspondentes aos seguintes elementos:

a) Capital social realizado e prémios de emissão;

b) Reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados não distri-
buídos;

c) Resultados positivos transitados de exercícios anteriores;

d) Resultados positivos do último exercício, nas condições referidas no n.º 
6º deste Aviso;

e) Resultados positivos provisórios do exercício em curso, nas condições 
referidas no n.º 6 deste Aviso;

f) Os montantes de desvios actuariais positivos, associados a benefícios 
pós-emprego atribuídos pela entidade, que, de acordo com a Norma In-
ternacional de Contabilidade 19 – Benefícios aos empregados (NIC 19) 
– Método do Corredor, não tenham sido reconhecidos em resultados do 
exercício, resultados transitados ou reservas.

3- São considerados elementos negativos dos fundos próprios de base os mon-
tantes correspondentes aos seguintes elementos:

a) Activos intangíveis;

b) Resultados negativos transitados de exercícios anteriores;

c) Resultados negativos do último exercício;

d) Resultados negativos do exercício em curso, em final do mês;

e) Acções próprias;

f) O valor correspondente às insuficiências verificadas na constituição de 
provisões regulamentares, em termos definidos pelo Banco de Cabo 
Verde, pela diferença positiva entre o montante de provisões regulamen-
tares que resultem da aplicação do Aviso n.º 4/2006, com as modificações 
introduzidas pelo Aviso n.º 6/2007, e o valor de imparidade e provisões 
para crédito e operações extrapatrimoniais registado nas demonstrações 
financeiras;
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g) Os montantes de desvios actuariais negativos e custos com serviços 
passados, associados a benefícios pós-emprego atribuídos pela entida-
de, que, de acordo com a NIC 19 – Método do Corredor, não tenham 
sido reconhecidos em resultados do exercício, resultados transitados ou 
reservas; e

h) Reservas de reavaliação negativas, nas condições enunciadas no n.º 5º.

4º São considerados fundos próprios complementares os montantes correspon-
dentes aos seguintes elementos:

a) Reservas provenientes da reavaliação do activo imobilizado, realizada nos 
termos da lei que a autorize e com aprovação do Banco de Cabo Verde, e 
depois de subtraído o valor dos impostos sobre o resultado da reavaliação;

b) Reservas de conversão cambial e reservas de cobertura de investimentos 
líquidos em unidades operacionais no estrangeiro;

c) Outras reservas de reavaliação positivas, nas condições enunciadas no n.º 5º;

d) Empréstimos subordinados de prazo superior a cinco anos cujas condições 
sejam aprovadas pelo Banco de Cabo Verde;

e) Acções preferenciais remíveis de prazo certo, com prazo superior a cinco 
anos cujas condições sejam aprovadas pelo Banco de Cabo Verde; e

f) Os elementos constituídos pelos montantes provenientes da emissão de 
títulos, nomeadamente com prazo de vencimento indeterminado, e os 
provenientes de empréstimos não titulados, cujas condições sejam aprova-
das pelo Banco de Cabo Verde e cujos contratos, para além da cláusula de 
subordinação referida no n.º 8º, prevejam:

i) Que só podem ser reembolsados por iniciativa da instituição emitente ou 
mutuária e com o prévio acordo do Banco de Cabo Verde;

ii) A faculdade de a instituição diferir o pagamento de juros;

iii) Que o capital em dívida e os juros não pagos podem ser chamados a ab-
sorver prejuízos, permitindo à instituição prosseguir a sua actividade.

5º 1- Na determinação dos elementos enumerados nos números 3º e 4º do pre-
sente Aviso, devem excluir-se:

a) As perdas e os ganhos não realizados em passivos financeiros de negociação 
que representem risco de crédito próprio;

b) Os ganhos e perdas não realizados de cobertura de fluxos de caixa de ele-
mentos cobertos mensurados ao custo amortizado e de transacções futu-
ras;

c) Sem prejuízo da alínea e) deste ponto, os ganhos não realizados em créditos 
e outros valores a receber classificados como activos financeiros avaliados 
ao justo valor através da conta de resultados, quando aplicável;

d) Sem prejuízo da alínea e) deste ponto, os ganhos e as perdas não realizadas 
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que não representem imparidade em créditos e outros valores a receber 
classificados como activos disponíveis para venda;

e) Quando os activos referidos nas alíneas c) e d) precedentes estejam envol-
vidos em relações de cobertura de justo valor, devem-se excluir, apenas, 
respectivamente, os ganhos, ou os ganhos e perdas correspondentes à parte 
não envolvida em tal relação de cobertura e/ou à parte daquela relação con-
siderada ineficaz;

f) Sem prejuízo da alínea a) do n.º 4º deste Aviso, os ganhos ou perdas não 
realizados que não representem imparidade em Activos Fixos Tangíveis de 
uso próprio, decorrentes da aplicação do método do justo valor de acordo 
com a Norma Internacional de Contabilidade 16 – Activos Fixos Tangíveis 
(NIC 16); e

g) Sem prejuízo da alínea a) do n.º 4º deste Aviso, os ganhos ou perdas não re-
alizados que não representem imparidade em propriedades de investimento, 
decorrentes da aplicação do método do justo valor de acordo com a Norma 
Internacional de Contabilidade 40 – Propriedades de investimento (NIC 40).

2- Os elementos previstos na alínea c) do n.º 4º do presente Aviso correspon-
dem:

a) A 50% dos ganhos não realizados em activos disponíveis para venda, de 
acordo com a Norma Internacional de Contabilidade 39 – Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (NIC 39); e

b) A 50% dos ganhos não realizados de cobertura de fluxos de caixa de activos 
disponíveis para venda, pelo montante do efeito líquido da cobertura.

3- Os elementos previstos na alínea h) do ponto 3 do n.º 3º e na alínea c) do 
n.º 4º do presente Aviso correspondem, respectivamente, ao somatório dos 
valores individuais das perdas e dos ganhos não realizados, nos termos da 
alínea a) do ponto 2 deste número, dos instrumentos financeiros, não sendo 
permitidas compensações entre aqueles montantes.

4- Sem prejuízo da alínea f) do ponto 2 do n.º 3º e da alínea g) do ponto 3 do 
n.º 3º do presente Aviso:

a) Os montantes de desvios actuariais positivos, associados a benefícios pós-
emprego atribuídos pela entidade e apurados de acordo com a NIC 19 à 
data de transição, tendo ou não sido reconhecidos em resultados transita-
dos ou reservas, deverão ser acrescidos aos fundos próprios de forma esca-
lonada até ao final do exercício de 2011.

b) Os montantes de desvios actuariais negativos e custos com serviços pas-
sados, associados a benefícios pós-emprego atribuídos pela entidade e 
apurados de acordo com a NIC 19 à data de transição, tendo ou não sido 
reconhecidos em resultados transitados ou reservas, deverão ser deduzidos 
aos fundos próprios de forma escalonada até ao final de 2011.
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5- O tratamento prudencial dos impostos diferidos registados em reservas 
deverá ser consistente com o tratamento prudencial dado aos ganhos e 
perdas registadas em reservas de reavaliação, positivas ou negativas, que 
originaram o registo dos referidos impostos diferidos.

6º Os resultados positivos provisórios do exercício em curso ou os resultados 
do último exercício só podem ser considerados como elementos positivos dos 
fundos próprios caso se verifiquem as seguintes condições:

a) Terem sido determinados de acordo com as NIRF;

b) Terem sido diminuídos do valor dos impostos e dos dividendos calculados 
proporcionalmente ao período a que se referem; e

c) Serem certificados por auditor externo.

7º Não são considerados fundos próprios das instituições, os montantes cor-
respondentes a acções preferenciais remíveis em data certa quando esta ocorrer 
antes de decorridos 5 anos sobre a sua emissão.

8º Os empréstimos subordinados devem prever amortizações do capital so-
mente no final do contrato ou em parcelas iguais durante a sua vigência e estarão 
subordinados, em caso de falência ou liquidação da instituição, ao prévio cum-
primento de todas as demais obrigações não subordinadas.

9º O Banco de Cabo Verde estabelecerá, para as instituições que incluam nos 
seus fundos próprios montantes provenientes da emissão de títulos e de acções 
preferenciais remíveis em data certa e da contratação de empréstimos subordi-
nados, um programa de redução gradual desses montantes nos cinco anos que 
precedam o respectivo reembolso.

10º O total dos fundos próprios complementares não poderá exceder o total dos 
fundos próprios de base.

11º Os elementos indicados nas alíneas d) e e) do n.º 4º, só podem ser conside-
rados até à concorrência de 50% dos fundos próprios de base. 

12º Sem prejuízo do disposto nos números 10 e 11, os Fundos Próprios são 
determinados pela soma dos Fundos Próprios de Base com os Fundos Próprios 
Complementares depois de deduzidos:

a) Nos casos em que a instituição disponha de uma participação superior a 
10% do capital social de uma instituição de crédito, instituição parabancá-
ria ou instituição financeira internacional, será deduzido o montante total 
dessa participação, bem como o valor representado pelos demais elementos 
patrimoniais, referidos no ponto 2 do n.º 3 e no n.º 4 deste Aviso, de que 
disponha sobre a mesma instituição;

b) O montante global das restantes participações e dos demais elementos 
patrimoniais, referidos no ponto 2 do n.º 3 e no n.º 4 deste Aviso, que a 
instituição disponha sobre uma instituição de crédito, instituição paraban-
cária ou instituição financeira internacional, não abrangidos pela alínea 
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precedente, será deduzido na parte que exceda 10% dos fundos próprios da 
instituição que deles disponha, calculados antes de efectuadas as deduções 
previstas nesta alínea e na alínea precedente;

c) O valor líquido de balanço dos activos não financeiros recebidos em reem-
bolso de crédito próprio, calculado à razão anual de 20% a partir do mo-
mento em que se completem dois anos sobre a data em que os activos não 
financeiros em causa tenham sido recebidos; e

d) A parte que exceda os limites de concentração de riscos definidos:

i) No Aviso n.º 11/98 – Cobertura do Activo Imobilizado;

ii) No Aviso n.º 8/2007 – Liquidez e cobertura de responsabilidades 

iii) No Aviso n.º 03/99 – Participações das instituições de crédito em outras 
sociedades;

iv) No n.º 11º do Aviso n.º 04/99 – Limites à participação no capital das ins-
tituições de crédito; e

v) No Aviso n.º 09/99 – Limites à concentração de riscos de crédito e afins, 
com as alterações introduzidas pelo Aviso n.º 7/2007.

13º 1- As instituições devem proceder ao cálculo dos seus fundos próprios pelo 
menos no final de cada mês, e informar ao Banco de Cabo Verde, até ao décimo 
dia do mês seguinte, a composição dos seus fundos próprios.

2- Considerando as adaptações que as instituições necessitam de efectuar por 
forma a reunirem as condições para proceder ao reporte dos seus Fundos 
Próprios em base consolidada e individual de acordo com o disposto no Avi-
so n.º 2/2007, o Banco de Cabo Verde irá determinar por instrução um prazo 
de reporte alargado face ao prazo de envio a que alude o ponto anterior.

3- O Banco de Cabo Verde poderá mandar corrigir o cálculo dos Fundos Pró-
prios de uma instituição se considerar que não foram preenchidas, de modo 
satisfatório, as condições estabelecidas no presente Aviso. 

14º O Banco de Cabo Verde emitirá as instruções julgadas necessárias ao cum-
primento das regras deste aviso.

15º O presente Aviso revoga o Aviso n.º 08/98, de 10 de Dezembro, publicado no 
Boletim Oficial, I Série, de 28 de Dezembro. 

16º O presente Aviso entra em vigor na sua data de publicação, atentos os prazos 
de adopção das NIRF estabelecidos no n.º 6º do Aviso n.º 2/2007.

O Governador, Carlos Augusto de Burgo
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Aviso nº 4/2007
de 25 de Fevereiro de 2008

Rácio de Solvabilidade

Considerando a necessidade de adaptar a regulamentação vigente aos princí-
pios internacionais de supervisão bancária, incorporando o risco de mercado, 
nomeadamente o risco de taxa de câmbio, e o risco operacional no cálculo do 
rácio de solvabilidade;

O Banco de Cabo Verde, no uso da competência que lhe é conferida, designa-
damente, pelo artigo 23º da sua Lei Orgânica, e pelo n.º 3 do artigo 29º da Lei n.º 
3/V/96, de 1 de Julho, determina:

1º 1- O presente Aviso aplica-se a todas as instituições autorizadas a funcionar 
em Cabo Verde, seja como bancos ou demais instituições de crédito, seja como 
instituições parabancárias, nos termos da Lei n.º 3/V/96, de 1 de Julho, a seguir 
designadas por instituições.

2- As instituições referidas no número anterior que de acordo com o disposto 
nos números 5º e 7º do Aviso n.º 2/2007, não apresentaram as suas demonstra-
ções financeiras de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(NIRF), aplicarão igualmente as disposições deste Aviso com as necessárias adap-
tações.

2º As instituições devem:

a) Manter o capital mínimo estabelecido pela lei aplicável para a constituição 
e estabelecimento de bancos e demais instituições de crédito e instituições 
parabancárias, de tal forma que o valor dos fundos próprios da instituição, 
apurado na forma do Aviso n.º 3/2007, não seja, a qualquer momento, in-
ferior ao referido capital;

b) Observar, em permanência, uma relação adequada entre o montante dos 
seus fundos próprios, apurados na forma do Aviso n.º 3/2007, e o montante 
dos seus elementos do activo e extrapatrimoniais ponderados em função 
dos respectivos riscos envolvidos, especialmente o risco de crédito, o risco 
de taxa de câmbio e o risco operacional.

3º A relação referida na alínea b) do n.º 2º será designada por rácio de solvabili-
dade e será calculada da seguinte forma:

P
 x 100

VAPRC + VAPRT + VEAPRO

Onde:

FP – Valor dos Fundos Próprios, determinados conforme Aviso n.º 3/2007;

VAPRC – Valor dos activos ponderados pelo risco de crédito, incluindo os 
elementos extrapatrimoniais, determinados conforme Anexo 1;
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VAPRTC – Valor dos activos ponderados pelo risco de taxa de câmbio, apu-
rados conforme Anexo 2;

VEAPRO – Valor equivalente em activos ponderados pelo risco operacio-
nal, apurado conforme Anexo 3.

4º O valor do rácio de solvabilidade não pode ser inferior a 10%.

5º 1- As instituições devem proceder ao cálculo do seu rácio de solvabilidade 
pelo menos no final de cada mês, e informar ao Banco de Cabo Verde, até ao dé-
cimo dia do mês seguinte, a composição dos resultados obtidos.

2- Considerando as adaptações que as instituições necessitam de efectuar por 
forma a reunirem as condições para proceder ao reporte dos seu Rácio de Solva-
bilidade em base consolidada e individual de acordo com o disposto no Aviso n.º 
2/2007, o Banco de Cabo Verde irá determinar por instrução um prazo de reporte 
alargado face ao prazo de envio a que alude o ponto anterior.

6º O Banco de Cabo Verde emitirá as instruções julgadas necessárias ao cumpri-
mento das regras deste Aviso.

7º O presente Aviso revoga o Aviso n.º 01/99, de 29 de Março, publicado no 
Boletim Oficial, I Série, de 3 de Maio.

8º O presente Aviso entra em vigor na sua data de publicação, concedendo-se 
um prazo de um ano para que as instituições venham a se ajustar às normas sobre 
a cobertura do risco cambial e risco operacional, sem prejuízo do permanente 
cumprimento do rácio de solvabilidade para o risco de crédito e atentos os prazos 
de adopção das NIRF estabelecidos no n.º 6º do Aviso n.º 2/2007. 

O Governador, Carlos Augusto de Burgo.

Anexo 1

Activos Ponderados pelo Risco de Crédito

Ponderação dos elementos do activo e extrapatrimoniais das instituições para 
efeitos do cálculo do rácio de solvabilidade.

1. As rubricas do activo e extrapatrimoniais devem ser ponderadas em função 
do risco de crédito.

2. Assim, o valor de balanço do activo deve ser multiplicado pelo respectivo coe-
ficiente de ponderação, de acordo com a PARTE I deste anexo, excepto quanto:

a) ao valor dos activos, para os quais as perdas de imparidade e provisões 
registadas nas demonstrações financeiras sejam inferiores às provisões 
regulamentares que resultem da aplicação do Aviso n.º 4/2006, com as 
modificações introduzidas pelo Aviso n.º 6/2007, deve deduzir-se a referida 
insuficiência;

b) ao valor dos créditos e outros valores a receber, classificados activos finan-
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ceiros ao justo valor através da conta de resultados, o qual deverá excluir os 
respectivos ganhos não realizados;

c) ao valor dos créditos concedidos e contas a receber, classificados como acti-
vos financeiros disponíveis para venda, o qual deverá excluir os respectivos 
ganhos e perdas não realizados que não representem imparidade;

d) ao valor dos créditos e outros valores a receber que estejam envolvidos em 
relações de cobertura de justo valor, o qual deverá excluir os ganhos e per-
das correspondentes à parte não envolvida em tal relação de cobertura e/ou 
à parte daquela relação considerada ineficaz;

e) ao valor de elementos classificados como disponíveis para venda, o qual 
deverá excluir 50% dos ganhos não realizados; e

f) ao valor de propriedades de investimento e de outros activos fixos tangíveis, 
o qual deverá excluir os ganhos e perdas não realizados que não represen-
tem imparidade, excepto no que diz respeito a ganhos provenientes de rea-
valiações efectuadas nos termos do diploma legal que as autorize;

g) ao valor dos impostos diferidos activos, o qual deverá excluir os montantes 
de impostos diferidos decorrentes dos valores excluídos de acordo com o 
previsto nas alíneas anteriores.

3. Por sua vez, as rubricas extrapatrimoniais, devem ser ponderadas segundo 
um método de cálculo em duas etapas, de acordo com os nos 3.1. e 3.2. deste ane-
xo. O valor de ponderação das rubricas extrapatrimoniais deverá ser líquido das 
provisões registadas nas demonstrações financeiras para estes riscos, ou, se maior 
das provisões regulamentares que resultem da aplicação do Aviso n.º 4/2006, com 
as modificações introduzidas pelo Aviso n.º 6/2007. 

Parte I

1. Os coeficientes de ponderação a atribuir aos elementos do activo devem ser 
os seguintes:

Coeficiente 
de

Ponderação
Classificação dos elementos do balanço

0 % Caixa e elementos equivalentes

Créditos sobre o Estado de Cabo Verde, o Banco de Cabo Verde e entidades do sector público 
cabo-verdiano, assim como activos que gozem de garantia expressa e juridicamente vinculativa 
dessas entidades ou que estejam cobertos por garantia, prudentemente avaliadas, constituídas 
por títulos de emissão dessas entidades.

Direitos sobre os governos centrais e bancos centrais de países da OCDE, ou que contem com 
garantia dessas instituições ou estejam cobertos por títulos de emissão dessas entidades.

Elementos do activo cobertos por depósitos junto da própria instituição e vinculados ao activo.

20 %
Direitos de crédito sobre bancos multilaterais de desenvolvimento ou por eles garantidos ou 
garantidos por títulos de emissão desses bancos.

Direitos de crédito sobre instituições de crédito sedeadas em países da OCDE ou em Cabo Verde 
ou garantidos por esses bancos.



120 121

Direitos de crédito sobre sociedades de investimento sedeadas em países da OCDE e sujeitas 
a uma supervisão comparada às de instituições de crédito, bem como direitos garantidos por 
essas entidades.

Direitos de crédito sobre instituições de crédito sedeadas em países não membros da OCDE e 
com prazo residual igual ou inferior a um ano ou créditos garantidos por essas instituições e de 
prazo residual igual ou inferior a um ano.

Direitos de crédito sobre entidades do sector público de países da OCDE, excluindo governo 
central e banco central, e créditos garantidos por essas entidades.

Valores em processo de cobrança.

50 % Empréstimos garantidos por hipoteca sobre imóveis destinados à habitação do mutuário.

100 % Créditos sobre o sector privado.

Créditos sobre instituições de crédito sedeadas fora de Cabo Verde, em países não membros da 
OCDE, com um prazo residual superior a um ano.

Créditos sobre governos centrais e bancos centrais de países não membros da OCDE, excepto 
Cabo Verde.

Activo imobilizado, incluindo imóveis, edifícios, equipamentos e outros activos fixos, excepto 
aqueles que sejam deduzidos directamente dos fundos próprios.

Participações e imóveis não de uso, excepto aqueles deduzidos directamente dos fundos pró-
prios.

Todos os demais activos, excepto aqueles deduzidos directamente dos fundos próprios.

2. As contas de proveitos a receber devem ser sujeitas ao coeficiente de pondera-
ção aplicado à operação activa que está na sua origem. 

3. Quanto às rubricas extrapatrimoniais, os procedimentos a adoptar devem ser 
os seguintes:

3.1 O valor ponderado das operações extrapatrimoniais, com excepção das rela-
cionadas com riscos relativos a taxas de juro e a taxas de câmbio, deve ser apurado 
através de um cálculo em duas etapas.

Inicialmente, deve proceder-se à classificação de acordo com o risco inerente a 
cada uma das operações conforme o estabelecido na PARTE II deste anexo. Com 
base nessa classificação, as operações de risco elevado devem ser consideradas 
pelo seu valor total; as de risco médio por 50% do seu valor; as de risco médio/
baixo, por 20% do seu valor; as de risco baixo por 0% do seu valor.

Seguidamente, os valores obtidos após a aplicação do método atrás descrito 
devem ser multiplicados pelos coeficientes de ponderação atribuídos às contra-
partes respectivas, de acordo com o previsto no n.º 1 da PARTE I, excepto quando 
se trate de operações de compra de activos a prazo fixo e de venda de activos com 
opção de recompra, em que o coeficiente de ponderação a aplicar deve ser o do 
activo em causa, e não o da contraparte na transacção.

3.2 O valor ponderado das operações extrapatrimoniais relacionadas com riscos 
relativos a taxas de juro e a taxas de câmbio deve ser, igualmente, efectuado em 
duas etapas.

Na primeira etapa, o montante teórico de cada contrato deve ser multiplicado 
pelas seguintes percentagens:
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Vencimento inicial

Contratos relativos a 
taxas de juro

Contratos relativos a taxas de câmbio

Percentagens

Um ano ou menos 0,5 2

Mais de um ano e não mais de dois anos 1 5

Por cada ano suplementar 1 3

Na segunda etapa, o valor obtido, após a aplicação daquelas percentagens, deve ser 
multiplicado pelo coeficiente de ponderação atribuído à contraparte respectiva nos 
termos do n.º 1 da PARTE I, com excepção do coeficiente de ponderação de 100% 
aí previsto, que deve ser substituído por um coeficiente de ponderação de 50%.

3.3 Sempre que os elementos extrapatrimoniais beneficiem de garantias expres-
sas e validamente formalizadas, os coeficientes a utilizar na segunda etapa do 
cálculo, nos termos dos nos 3.1 e 3.2, devem ser os da entidade garante e não os 
da entidade garantida, caso aqueles sejam inferiores a estes últimos.

Se esses elementos extrapatrimoniais gozarem de total garantia, prudentemen-
te avaliada, constituída por títulos emitidos pelo Estado de Cabo Verde, pelo 
BANCO DE CABO VERDE, por entidades do sector público administrativo 
cabo-verdiano ou, ainda, por depósitos junto da própria instituição, o coeficiente 
de ponderação a aplicar, nesta segunda etapa, deve ser de 0%. Se a garantia for 
constituída por títulos emitidos por bancos multilaterais de desenvolvimento ou 
por depósitos constituídos junto de outras instituições de crédito, a ponderação a 
atribuir, igualmente nesta segunda fase, deve ser de 20%.

4. Quando os elementos do activo ou extrapatrimoniais gozarem, parcialmente, 
de uma garantia que permita a atribuição de uma ponderação mais baixa, esta 
ponderação só deve ser aplicada à parte garantida.

5. Para efeitos do presente anexo, entende-se por Bancos multilaterais de desen-
volvimento:

O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), 
a Sociedade Financeira Internacional, o Banco Europeu de Investimento, O Banco 
Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, O Banco Inter-Americano de 
Desenvolvimento, o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco Africano de De-
senvolvimento, o Fundo de Desenvolvimento Social do Conselho da Europa, o Banco 
Nórdico de Investimento, o Banco de Desenvolvimento das Caraíbas e outros Bancos 
que a eles o BANCO DE CABO VERDE expressamente considere equiparados.

Parte II

Classificação dos elementos extrapatrimoniais quanto aos tipos de Risco.

Risco elevado:

• Garantias com a natureza de substitutos de crédito;

• Aceites;
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• Endossos de títulos de que não conste a assinatura de outra instituição de 
crédito;

• Transacções com recurso;

• Cartas de crédito irrevogáveis stand-by, com a natureza de substitutos de 
crédito;

• Compra de activos a prazo fixo;

• Parcela por realizar de acções e de outros valores parcialmente realizados.

Risco médio:

• Créditos documentários, emitidos e confirmados, excepto os de risco médio/
baixo;

• Garantias que não tenham a natureza de substitutos de crédito designada-
mente as de boa execução de contratos e as aduaneiras e fiscais;

• Cartas de crédito irrevogáveis stand-by, que não tenham a natureza de subs-
titutos de crédito;

• Linhas de crédito não utilizadas, (acordos de concessão de empréstimos, de 
compra de títulos, de concessão de garantias e de aceites e outros), com 
prazo de vencimento inicial superior a um ano;

Risco médio/baixo:

• Créditos documentários em relação aos quais os documentos de embarque 
sirvam de garantia;

• Outras transacções de liquidação potencial automática.

Risco baixo:

Linhas de crédito não utilizadas (acordos de concessão de empréstimos, de 
compra de títulos, de concessão de garantias e de aceites e outros), com prazo de 
vencimento inicial inferior ou igual a um ano ou que possam ser válida e incon-
dicionalmente anuladas em qualquer momento e sem pré-aviso.

Anexo 2
Activos Ponderados pelo Risco de Mercado

1. O risco de mercado é definido como o risco de perda nas contas patrimoniais 
e extrapatrimoniais em decorrência de uma variação nos preços de mercado, 
como os instrumentos relativos a riscos de taxas de câmbio em todos os elemen-
tos patrimoniais e extrapatrimoniais, e os instrumentos relativos a riscos de taxas 
de juros que compõem a carteira de negociação das instituições. 

2. O risco de mercado relativo às taxas de câmbio é aquele que afecta actualmen-
te as instituições autorizadas a funcionar em conformidade com a Lei n.º 3/V/96, 
de 01 de Julho e com o Decreto Lei n.º 12/2005, de 7 de Fevereiro.

3. O risco de taxas de câmbio deve ser calculado sobre a posição global em divi-
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sas da instituição, determinada na forma do número 4 do Artigo 3° do Aviso n.º 
3/2000, de 17 de Outubro, e respectivas instruções técnicas. 

4. Considerando o acordo juridicamente vinculativo que estabelece a paridade 
do escudo cabo-verdiano com o euro, a posição em euros não será computada 
para o efeito do cálculo do total das posições abertas longas e curtas.

5. Ao valor da posição global em divisas, que corresponde ao maior valor ab-
soluto do total das posições abertas líquidas longas e curtas, a instituição deve 
adicionar o valor dos activos mantidos em ouro.

6. O valor dos fundos próprios mínimos exigidos para o risco de mercado relati-
vo a taxas de câmbio será de 10% da posição global em divisas, apurada na forma 
do ponto anterior.

7. Assim, o valor apurado dos fundos próprios mínimos para a cobertura do ris-
co cambial, calculado na forma do ponto anterior, será multiplicado por 100/10 
para se encontrar o VAPRTC – Valor dos Activos Ponderados pelo Risco de Taxa 
de Câmbio que comporá o denominador do Rácio de Solvabilidade.

8. O Banco de Cabo Verde considera que os demais riscos de mercado, como o 
de taxa de juros e o de acções em carteiras de títulos para negociação, ou o de ou-
tros metais preciosos e demais mercadorias, e o de derivados na forma de opções, 
não se aplicam às instituições de crédito no presente estágio do sistema financeiro 
e, portanto, não definirá os critérios de exigência de fundos próprios para esses 
riscos, até que os mesmos sejam considerados relevantes.

9. Todavia, o Banco de Cabo Verde reserva-se no direito de exigir, das institui-
ções, a afectação de fundos próprios para a cobertura dos riscos mencionados 
no número anterior, se assim considerar necessário, tendo em conta as posições 
específicas de risco de mercado de cada instituição.

Anexo 3
Activos Ponderados pelo Risco Operacional

1. O risco operacional é o risco de perda em decorrência da inadequação ou de 
falhas dos processos internos, das pessoas ou dos sistemas, ou em consequência 
de eventos externos. 

2. As instituições autorizadas a funcionar em Cabo Verde nos termos da Lei 
n.º 3/V/96, de 1 de Julho e Decreto Lei n.º 12, de 7 de Fevereiro, encontram-se 
sujeitas a esse risco e, por essa razão, devem contar com fundos próprios para a 
cobertura do risco operacional.

3. O valor dos fundos próprios para a cobertura do risco operacional será cal-
culado da seguinte forma:

FPop = [Σ(PB1 a 3 x 0,15)] / n, em que:

FPop = Fundos Próprios necessários para a cobertura do risco 
operacional
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PB1 a 3 = Produto bancário, se positivo, dos três últimos 
exercícios.

n = número de exercícios em que o produto Bancário foi positiva.

4. O produto bancário é a soma da margem financeira (proveitos líquidos de 
juros e de rendimentos de títulos) e da margem complementar (proveitos líqui-
dos não de juros, ou seja, comissões líquidas, proveitos líquidos das operações 
financeiras e outros proveitos bancários líquidos), antes de deduzir as perdas de 
imparidade, provisões e as despesas operacionais. 

5. O valor de capital necessário para o risco operacional, calculado na forma 
acima, será multiplicado por 100/10 para se encontrar o VAPRO – Valor em acti-
vos ponderados pelo risco operacional que também comporá o denominador do 
Rácio de Solvabilidade.

O Governador, Carlos Augusto de Burgo

Aviso nº 5/2007

de  19 de Novembro

Normas Relativas à Supervisão em Base Consolidada

A dinâmica do funcionamento do sistema financeiro cabo-verdiano, caracte-
rizada pelo surgimento de novos produtos, serviços e instituições, tem vindo a 
registar uma tendência de formação de grupos financeiros que transaccionam 
diversos produtos e serviços. 

Havendo necessidade de controlo do risco de contágio e da salvaguarda da trans-
parência, a formação de grupos financeiros impõe o estabelecimento de normas 
prudenciais para a garantia da eficácia da actividade de supervisão, nomeadamente 
em relação à supervisão em base consolidada, à consolidação de contas, ao cálculo 
dos fundos próprios e do rácio de solvabilidade em base consolidada. 

Assim, o Banco de Cabo Verde, no uso da competência atribuída pelo número 
2 do artigo 17º da Lei N.º 10/VI/2002, de 15 de Julho – Lei Orgânica do Banco 
de Cabo Verde – e ao abrigo do disposto nos artigos 29º, 35º, 37º e 49º da Lei N.º 
3/V/96, de 1 de Julho, determina:

1º. 1- O presente Aviso estabelece as situações em que as instituições de crédi-
to, instituições parabancárias e instituições financeiras internacionais, a seguir 
designadas por instituições, estão sujeitas à supervisão em base consolidada e 
supervisão em base consolidada ajustada pelo Banco de Cabo Verde e fixa as re-
gras relativas à consolidação de contas e ao cálculo dos fundos próprios em base 
consolidada.

2- O presente Aviso é aplicável a todas as instituições de crédito, instituições 
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parabancárias e instituições financeiras internacionais sujeitas à supervisão 
do Banco de Cabo Verde, a seguir designadas apenas por instituições.

3- As instituições referidas no número anterior que de acordo com o disposto 
nos números 5º e 7º do Aviso n.º 2/2007, não apresentaram as suas de-
monstrações financeiras de acordo com as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (NIRF), aplicarão igualmente as disposições deste Aviso com as 
necessárias adaptações.

2º. Para efeitos deste Aviso, considera-se:

a) Controlo: De acordo com a Norma Internacional de Contabilidade 27 – De-
monstrações Financeiras Consolidadas e Separadas (NIC 27), é o poder de 
gerir as políticas financeiras e operacionais de uma entidade de forma a 
obter benefícios das suas actividades. Presume-se a existência de controlo 
quando a empresa-mãe for proprietária, directa ou indirectamente através 
de subsidiárias, de mais de metade do poder de voto de uma entidade a não 
ser que, em circunstâncias excepcionais, possa ficar claramente demonstra-
do que essa propriedade não constitui controlo. Também existe controlo 
quando a empresa-mãe for proprietária de metade ou menos do poder de 
voto de uma entidade quando houver:

(i) Poder sobre mais de metade dos direitos de voto em virtude de um acordo 
com outros investidores;

(ii) Poder para gerir as políticas financeiras e operacionais da entidade de 
acordo com uma cláusula estatutária ou um acordo;

(iii) Poder para designar ou destituir a maioria dos membros do conselho de 
administração ou órgão de administração equivalente e que o controlo da 
entidade seja feito por esse conselho ou órgão; e

(iv) Poder para apresentar a maioria dos votos em reuniões do conselho de 
direcção ou um órgão de gestão equivalente e o controlo da entidade for 
feito por esse conselho ou órgão.

b) Controlo Conjunto: De acordo com a Norma Internacional de Contabilida-
de 31 – Interesses em Empreendimentos Conjuntos (NIC 31), é a partilha 
de controlo acordada numa actividade económica, e existe apenas quando 
as decisões estratégicas financeiras e operacionais relacionadas com a acti-
vidade exigirem a unanimidade das partes empreendedoras que partilham 
o controlo;

c) Influência Significativa: De acordo com a Norma Internacional de Contabi-
lidade 28 – Investimentos em Associadas (NIC 28), é o poder de participar 
nas decisões das políticas financeira e operacional da investida mas que não 
é controlo nem controlo conjunto sobre essas políticas;

d) Grupo: De acordo com a NIC 27, é constituído por uma empresa-mãe e 
todas as suas subsidiárias;
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e) Empresa – Mãe: De acordo com a NIC 27, é uma entidade que detém uma 
ou mais subsidiárias;

f) Empreendedor: De acordo com a NIC 31, é um parceiro de um empreendi-
mento conjunto que tem controlo conjunto sobre esse empreendimento;

g) Subsidiária: De acordo com a NIC 27, é uma entidade, incluindo uma en-
tidade não constituída tal como uma parceria, que é controlada por uma 
outra entidade (designada por empresa-mãe);

h) Empreendimento Conjunto: De acordo com a NIC 31, é um acordo pelo 
qual dois ou mais parceiros empreendem uma actividade económica que 
esteja sujeita ao controlo conjunto;

i) Associada: De acordo com a NIC 28, é a entidade, incluindo uma não cons-
tituída tal como uma parceria, sobre a qual a investidora tenha influência 
significativa e que não seja uma subsidiária nem um interesse num empre-
endimento conjunto;

j) Demonstrações Financeiras Consolidadas: De acordo com a NIC 27, são 
as demonstrações financeiras de um grupo apresentadas como as de uma 
única entidade económica;

k) Demonstrações Financeiras Consolidadas Ajustadas: São demonstrações 
financeiras consolidadas as preparadas de acordo com a NIC 27, com excep-
ção da consolidação integral de subsidiárias que não sejam instituições de 
crédito, instituições parabancárias ou instituições financeiras internacionais. 
As subsidiárias do grupo que não sejam instituições de crédito, instituições 
parabancárias ou instituições financeiras internacionais deverão ser integra-
das nas demonstrações financeiras consolidadas ajustadas pelo método da 
equivalência patrimonial, tal como definido na NIC 28;

l) Método de Consolidação Integral: Consiste na aplicação dos procedimen-
tos constantes da NIC 27 para a elaboração das demonstrações financeiras 
consolidadas do grupo;

m) Método de Consolidação Proporcional: De acordo com a NIC 31, é um 
método de contabilização em que a parte de um empreendedor em cada 
um dos activos, passivos, rendimentos e gastos de uma entidade conjunta-
mente controlada é combinada linha a linha com rubricas semelhantes das 
demonstrações financeiras do empreendedor ou relatada como linhas de 
rubricas separadas nas demonstrações financeiras do empreendedor;

n) Método de Equivalência Patrimonial: De acordo com a NIC 28, é um mé-
todo de contabilização pelo qual o investimento é inicialmente reconhe-
cido pelo custo e ajustado depois pela alteração pós-aquisição na parte da 
investidora nos activos líquidos da investida. Os resultados da investidora 
incluem a parte da investidora nos resultados da investida. As participações 
em associadas devem ser inscritas nas demonstrações financeiras consoli-
dadas ou consolidadas ajustadas pelo método da equivalência patrimonial;
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o) Supervisão em Base Consolidada: É a supervisão efectuada pelo Banco de 
Cabo Verde às Instituições abrangidas pelo âmbito deste Aviso, que são 
obrigadas de acordo com a NIC 27, à apresentação de demonstrações fi-
nanceiras consolidadas;

p) Supervisão em Base Consolidada Ajustada: É a supervisão efectuada pelo 
Banco de Cabo Verde às Instituições abrangidas pelo âmbito deste Aviso, 
que são obrigadas à apresentação de demonstrações financeiras consolida-
das ajustadas; e

q) Empresa de Serviços Auxiliares: É uma empresa cuja actividade principal 
tenha uma natureza acessória ou complementar da actividade de uma ou 
mais instituições de crédito ou sociedades financeiras, nomeadamente a 
titularidade ou a gestão de imóveis e a prestação de serviços informáticos;

r) Órgão de Administração: É o Conselho de Gestão, o Conselho de Adminis-
tração, o Conselho de Direcção ou outro órgão com funções análogas;

s) Órgão de Fiscalização: É o Conselho Fiscal ou outro órgão com funções 
análogas;

3º. 1- Sem prejuízo da supervisão em base individual, o Banco de Cabo Verde 
exercerá a supervisão em base consolidada das Instituições, abrangidas pelo pon-
to 2 do n.º 1º do presente Aviso, sujeitas à sua supervisão que, de forma exclusiva 
ou em conjunto com outra ou outras empresas, controlem uma ou várias empre-
sas, das quais sejam empresas-mãe nos termos da alínea e) do número anterior. 

2- As sucursais e subsidiárias de Instituições sedeadas no estrangeiro, bem 
como as Instituições que sejam subsidiárias de entidades de outra natureza, 
sedeadas ou não em Cabo Verde, que se encontrem na situação descrita no 
ponto 1 deste número, serão havidas por empresas-mãe, para os efeitos nele 
estabelecidos.

3- Serão ainda sujeitas à supervisão em base consolidada as Instituições, bem 
assim as sucursais e subsidiárias referidas no ponto 2 deste número, que 
detenham influência significativa em outras Instituições e empresas de 
serviços auxiliares.

4º. 1- O perímetro de consolidação ajustado para efeitos da aplicação deste Avi-
so corresponde ao que decorre do número anterior, com excepção das empresas 
cuja inclusão seja incompatível tendo em conta a natureza da sua actividade. 

2- Quando o considerar mais adequado aos objectivos da supervisão, o Banco 
de Cabo Verde pode determinar a inclusão de uma empresa que pudesse fi-
car excluída em função da natureza da sua actividade por força da aplicação 
do número anterior. 

3- As subsidiárias excluídas da consolidação, nos termos do ponto 1 deste nú-
mero, são inscritas nas demonstrações financeiras consolidadas ajustadas, 
para efeitos da supervisão em base consolidada ajustada, pelo método da 
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equivalência patrimonial, nos termos da NIC 28, aplicado sobre as de-
monstrações financeiras preparadas pelas referidas subsidiárias excluídas 
da consolidação. 

5º. Nos termos do n.º 4º deste Aviso, o Banco de Cabo Verde poderá ainda deter-
minar que uma entidade, abrangida pelo ponto 2 do n.º 1 do presente Aviso, seja 
incluída na supervisão em base consolidada ajustada quando:

a) Exerça influência significativa sobre outra Instituição ou empresa de servi-
ços auxiliares, independentemente do montante da participação que nelas 
detenha;

b) Duas ou mais Instituições ou empresas de serviços auxiliares onde estas 
detenham influência significativa:

(i) Se encontrem sob direcção única, ainda que tal não resulte de cláusula 
estatutária ou contratual;

(ii) Tenham órgãos de administração ou fiscalização maioritariamente com-
postos pelas mesmas pessoas; e

(iii) Sejam detidas por accionistas comuns numa proporção que seja consi-
derada significativa.

6º. 1- Nos termos dos números 3º e 4º deste Aviso e mediante pedido devida-
mente fundamentado, o Banco de Cabo Verde poderá dispensar da supervisão 
em base consolidada e supervisão em base consolidada ajustada, uma entidade, 
abrangida pelo ponto 2 do n.º 1º do presente Aviso, bem assim as contas das suas 
subsidiárias, se a inclusão das mesmas apresentar interesse pouco relevante para 
a supervisão. 

2- Considera-se que poderão não constituir casos de interesse relevante as 
empresas cujo valor do balanço represente menos de 1% do balanço da 
empresa-mãe. Quando existam várias empresas que reúnam estas condi-
ções, é o valor correspondente à soma dos respectivos balanços que deve ser 
utilizado, para aferir o grau de interesse. 

3- O Banco de Cabo Verde poderá ainda excluir da supervisão em base conso-
lidada ajustada as entidades cuja inclusão, na sua óptica, seja inadequada ou 
susceptível de induzir em erro.

7º.  Os rácios e limites estabelecidos: 

i) No Aviso n.º 4/2007 – Rácio de Solvabilidade

ii) No Aviso n.º 11/98 – Cobertura do Activo Imobilizado;

iii) No Aviso n.º 8/2007 – Liquidez e cobertura de responsabilidades;

iv) No Aviso n.º 03/99 – Participações das instituições de crédito em outras 
sociedades;

v) No n.º 11º do Aviso n.º 04/99 – Limites à participação no capital das ins-
tituições de crédito; e
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vi) No Aviso n.º 09/99 – Limites à concentração de riscos de crédito e afins, 
com as alterações introduzidas pelo Aviso n.º 7/2007;

Quando aplicáveis, devem ser respeitados pelas entidades, abrangidas pelo 
ponto 2 do n.º 1º do presente Aviso, não apenas em termos individuais, mas 
também a nível consolidado e a nível consolidado ajustado. Para o efeito, será 
considerada a situação financeira consolidada e situação financeira consolida-
da ajustada do conjunto de entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas e nas demonstrações financeiras consolidadas ajustadas, respectiva-
mente, estabelecida de harmonia com as regras fixadas por este Aviso. 

8º. 1- As Instituições, as subsidiárias, os empreendimentos conjuntos, as em-
presas associadas, as empresas de serviços auxiliares, as empresas participadas por 
Instituições, bem como as que participem no capital destas, directa ou indirecta-
mente, são obrigadas a fornecer ao Banco de Cabo Verde todos os elementos ou 
informações que o mesmo considere relevantes e necessárias para a supervisão 
em base consolidada e supervisão em base consolidada ajustada. 

2- As Instituições sujeitas à supervisão do Banco de Cabo Verde, cujo capital 
seja total ou parcialmente detido por instituições de crédito com sede no 
estrangeiro, deverão fornecer às instituições participantes as informações 
necessárias para a supervisão em base consolidada e supervisão em base 
consolidada ajustada efectuada pelas autoridades de supervisão do país da 
empresa participante. 

3- Sempre que o entenda necessário para a supervisão em base consolidada 
e supervisão em base consolidada ajustada das entidades, abrangidas pelo 
ponto 2 do n.º 1º do presente Aviso, o Banco de Cabo Verde poderá proce-
der ou mandar proceder a verificações e exames periciais nas subsidiárias, 
empreendimentos conjuntos, empresas associadas, empresas de serviços 
auxiliares e demais entidades participadas daquelas.

9º. 1- Quando alguma das entidades referidas no número anterior estiver su-
jeita à supervisão de outra entidade, o Banco de Cabo Verde solicitará a esta as 
informações necessárias à supervisão em base consolidada e supervisão em base 
consolidada ajustada. 

2- No âmbito da supervisão em base consolidada e supervisão em base conso-
lidada ajustada é aplicável o disposto no artigo 52º da Lei N.º 3/V/96, de 1 
de Julho.

10º. 1- O Banco de Cabo Verde estabelecerá os modelos de reporte necessários 
à supervisão em base consolidada, à supervisão em base consolidada ajustada e a 
sua periodicidade. 

2- A responsabilidade pela prestação da informação necessária à supervisão em 
base consolidada e à supervisão em base consolidada ajustada pertence:

a) À empresa-mãe sujeita à supervisão do Banco de Cabo Verde, nos termos 
descritos no n.º 3º deste Aviso; e 
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b) A quem o Banco de Cabo Verde o solicitar, nos restantes casos.

11º. As entidades abrangidas pela supervisão em base consolidada e supervi-
são em base consolidada ajustada devem dispor dos procedimentos de controlo 
interno adequados à verificação, em qualquer momento, do cumprimento dos 
limites referidos no n.º 7º e a garantia da fiabilidade da informação referida no 
n.º 8º, ambos deste Aviso, competindo à instituição responsável pela prestação da 
informação assegurar a existência e a adequação de tais procedimentos. 

12º. 1- As entidades, abrangidas pelo ponto 2 do n.º 1º do presente Aviso, sujei-
tas à supervisão em base consolidada e à supervisão em base consolidada ajustada 
nos termos dos números 3º e 4º deste Aviso, bem como as que o Banco de Cabo 
Verde determinar ao abrigo do n.º 5º do presente Aviso, devem elaborar demons-
trações financeiras consolidadas e demonstrações financeiras consolidadas ajus-
tadas e um relatório consolidado de gestão. 

2- As demonstrações financeiras consolidadas e demonstrações financeiras 
consolidadas ajustadas devem representar, de forma fidedigna, o patrimó-
nio, a situação financeira e os resultados das empresas incluídas naquelas 
demonstrações financeiras como se de uma única empresa se tratasse.

13º. Para a elaboração das demonstrações financeiras consolidadas e demons-
trações financeiras consolidadas ajustadas devem ser consideradas as demons-
trações financeiras da empresa-mãe e de todas as suas subsidiárias, empreendi-
mentos conjuntos, associadas e outras empresas cuja inclusão na consolidação de 
contas seja determinada pelo Banco de Cabo Verde, independentemente do local 
da sua sede.

14º. 1- Nos termos do n.º 4º deste Aviso, não são incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas ajustadas pelo método de consolidação integral (NIC 27), 
as demonstrações financeiras das subsidiárias que, tendo em atenção a diferente na-
tureza da actividade, designadamente as das empresas comerciais, industriais, agrí-
colas e de seguros, não permitam a apresentação de demonstrações financeiras con-
solidadas ajustadas que traduzam claramente o património, a situação financeira e 
os resultados do conjunto das empresas compreendidas na consolidação ajustada. 
As demonstrações financeiras das subsidiárias não incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas ajustadas pelo método de consolidação integral (NIC 27), 
deverão ser registadas pelo método da equivalência patrimonial (NIC 28). 

2- Serão sempre incluídas, pelo método de consolidação integral, nas demons-
trações financeiras consolidadas ajustadas as demonstrações financeiras de 
Instituições sujeitas à supervisão do Banco de Cabo Verde, bem como das 
que desenvolvam uma actividade complementar ou auxiliar à da empre-
sa-mãe ou de subsidiárias incluídas nas demonstrações financeiras con-
solidadas ajustadas, nomeadamente empresas de prestação de serviços de 
informática ou de gestão ou de titularidade de imóveis.

3- A exclusão da consolidação ajustada carece sempre de autorização prévia 
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do Banco de Cabo Verde, mediante requerimento da empresa responsável 
pela prestação da informação referida no ponto 2 do n.º 10º deste Aviso.

15º. 1- Os métodos e procedimentos de consolidação devem ser aplicados de 
forma consistente de um exercício para outro, salvo se durante o exercício tenha 
ocorrido modificações no investimento detido pela empresa. 

2- Tanto as demonstrações financeiras consolidadas como as demonstrações 
financeiras consolidadas ajustadas devem ser preparadas em conformidade 
com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF), com excepção 
para estas últimas, da integração de seguradoras e subsidiárias não sujeitas 
à supervisão do Banco de Cabo Verde pelo método da equivalência patri-
monial (NIC 28), tal como referido no n.º 14º deste Aviso.

3- Quando alguma das empresas a incluir na consolidação utilize critérios 
valorimétricos diferentes, deverão ser feitos os ajustamentos adequados.

4- As demonstrações financeiras consolidadas e as demonstrações financeiras 
consolidadas ajustadas devem reportar-se à mesma data e período a que se 
referem as contas da empresa-mãe. 

16º. As demonstrações financeiras consolidadas e demonstrações financeiras 
consolidadas ajustadas a reportar ao Banco de Cabo Verde para efeitos pruden-
ciais serão constituídas pelos documentos a definir em normativo específico a 
emitir pelo Banco de Cabo Verde.

17º. 1- As Demonstrações Financeiras Consolidadas, reportadas ao fecho do 
primeiro semestre e ao do exercício, o Relatório Consolidado de Gestão, o Pa-
recer do Conselho Fiscal e o Relatório de Auditoria devem, logo que aprovados, 
ser enviados ao Banco de Cabo Verde e publicados num dos jornais mais lidos da 
localidade da sede da empresa-mãe. As Demonstrações Financeiras Consolidadas 
Ajustadas, reportadas ao fecho do primeiro semestre e ao do exercício, devem ser 
enviadas ao Banco de Cabo Verde. 

2- As Demonstrações Financeiras Anuais ou as Demonstrações Financeiras 
Consolidadas das empresas não incluídas nas Demonstrações Financeiras 
Consolidadas Ajustadas pelo método de consolidação integral deverão, caso 
não sejam publicadas em Cabo Verde, ser juntas às demonstrações finan-
ceiras consolidadas ajustadas da empresa-mãe ou publicadas num jornal da 
localidade da sede da instituição ou num dos jornais aí mais lidos. 

18º. A determinação em base consolidada e em base consolidada ajustada dos 
fundos próprios das entidades, abrangidas pelo ponto 2 do n.º 1º, do presente 
Aviso, sujeitas à supervisão do Banco de Cabo Verde rege-se pelas disposições 
constantes do Aviso n.º 2/2007, aplicadas às demonstrações financeiras consoli-
dadas e demonstrações financeiras consolidadas ajustadas estabelecidas de acor-
do com as regras previstas no presente Aviso, com os aditamentos indicados no 
artigo seguinte. 
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19º. 1- São também considerados elementos positivos dos fundos próprios em 
base consolidada e em base consolidada ajustada os interesses minoritários. 

2- São também considerados elementos negativos dos fundos próprios em 
base consolidada e em base consolidada ajustada:

a) O goodwill apurado de acordo com a Norma Internacional de Relato Fi-
nanceiro 3 – Concentrações de actividades empresariais; e 

b) As diferenças positivas de reavaliação na primeira aplicação do método de 
equivalência patrimonial.

3- As deduções previstas no n.º 12º do Aviso n.º 3/2007 são, no caso das parti-
cipações a que é aplicado o método da equivalência patrimonial, efectuadas 
pelos valores por que se encontram registadas no balanço consolidado ou 
balanço consolidado ajustado.

20º. As dúvidas que resultarem da interpretação e aplicação deste Aviso serão 
esclarecidas pelo Departamento de Supervisão Bancária do Banco de Cabo Verde, 
que emitirá instruções necessárias ao seu cumprimento, bem como as modalida-
des e prazos dos respectivos reportes. 

21º. O presente Aviso entra imediatamente em vigor, atentos os prazos de adop-
ção das NIRF estabelecidos no n.º 6º do Aviso n.º 2/2007. 

O Governador, Carlos Augusto de Burgo

Aviso nº 6/2007
25 de Fevereiro de 2008

Classificação de Operações de Crédito de Provisões 

Tendo em vista a harmonização do regime contabilístico das instituições às 
NIRF, e existindo a necessidade de ajustar as regras de determinação dos Fundos 
Próprios das instituições de Crédito e instituições parabancárias aos padrões in-
ternacionais sobre a matéria, o Banco de Cabo Verde no uso da competência que 
lhe é conferida, designadamente, pelo n.º 3 do artigo 30º da Lei n.º 3/V/96, de 1 
de Julho, determina:

1º. O artigo 1º do Aviso n.º 4/2006, passa a ter a seguinte redacção: 

“Artigo 1º

Objecto

O presente Aviso estabelece um regime de cálculo de provisões regulamentares 
mínimas, baseado num sistema de classificação das operações de crédito, em or-
dem crescente de risco. “

2º. 1- Os números 1 e 2 do artigo 2º do Aviso n.º 4/2006, passam a ter a seguinte 
redacção:
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“Artigo 2º

Âmbito de aplicação e de exclusão

1. O presente aviso é aplicável a todas as instituições de crédito, instituições 
parabancárias e sucursais das instituições sedeadas fora do território nacional 
sujeitas à supervisão do BANCO DE CABO VERDE, a seguir designadas apenas 
por instituições.

2- As instituições referidas no número anterior que de acordo com o disposto 
nos números 5º e 7º do Aviso n.º 2/2007, não apresentaram as suas demonstra-
ções financeiras de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(NIRF), aplicarão igualmente as disposições deste Aviso com as necessárias adap-
tações, nomeadamente no que se refere ao efectivo reconhecimento contabilístico 
das provisões calculadas.

 2- O n.º 2 do artigo 2 do Aviso n.º 4/2006 passa a ler-se n.º3 do artigo 2º do 
referido Aviso.

3º. Os números 1 e 2 do Artigo 10º do Aviso n.º 4/2006, passam a ter a seguinte 
redacção:

“Artigo 10º

Provisão

1- A provisão para fazer face aos créditos classificados de acordo com o artigo 
4º deve ser calculada, no mínimo, trimestralmente, não podendo ser inferior ao 
somatório decorrente da aplicação dos percentuais a seguir mencionados, sem 
prejuízo da responsabilidade dos administradores das instituições pelo cálculo 
de montantes suficientes para fazer face a perdas prováveis na realização dos 
créditos:

2- A provisão calculada nos termos do n.º 1 não poderá resultar inferior à que 
seria apurada em conformidade com a revogada regulamentação referida no 
artigo 21º.”

4º. Os números 1 e 2 do artigo 11º do Aviso n.º 4/2006, passam a ter a seguinte 
redacção:

“Artigo 11º

Risco Classe E

1- Para efeitos de relato prudencial, a operação classificada como de Risco Clas-
se E deve ser considerada abatida do activo, com o correspondente débito em 
provisão, e reportada em conta extrapatrimonial, depois de decorridos seis meses 
da sua classificação na referida classe, não sendo admitido o registo em período 
inferior.

2- A operação classificada nos termos do número anterior, deve permanecer re-
portada em conta extrapatrimonial, pelo prazo mínimo de cinco anos e enquanto 
não estiverem esgotados todos os procedimentos para cobrança.”
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5º. Os números 1 e 3 do artigo 12º do Aviso n.º 4/2006, passam a ter a seguinte 
redacção:

“Artigo 12º

Renegociação

1- Para efeitos de relato prudencial, a operação objecto de renegociação deve ser 
mantida, pelo menos, na mesma classe de risco em que estiver classificada, obser-
vando-se que aquela que for reportada como prejuízo (conta extrapatrimonial) 
deve ser classificada como de Risco Classe E.

3- Para as instituições que de acordo com os números 5º e 7º do Aviso n.º 2/2007, 
não apresentaram as suas demonstrações financeiras de acordo com NIRF, os ganhos 
ou proveitos eventualmente auferidos por ocasião da renegociação somente devem 
ser apropriados ao resultado quando do seu efectivo recebimento em caixa.”

6º. O artigo 13º do Aviso n.º 4/2006, passa a ter a seguinte redacção:

“Artigo 13º

Proibição

Para as instituições que de acordo com os números 5º e 7º do Aviso n.º 2/2007, 
não apresentaram as suas demonstrações financeiras de acordo com as NIRF, fica 
vedado o reconhecimento no resultado do período de proveitos de juros e encar-
gos de qualquer natureza relativos a operações de crédito que apresentem atraso 
igual ou superior a noventa dias, no pagamento de parcela de amortização ou 
encargos; cabendo a reversão dos proveitos reconhecidos e ainda não recebidos.”

7º. O artigo 16º do Aviso n.º 4/2006, passa a ter a seguinte redacção:

“Artigo 16º

Relatório

O auditor independente deve elaborar relatório circunstanciado de revisão dos 
critérios adoptados pela instituição quanto à classificação nas classes de risco e de 
avaliação do cálculo de provisões regulamentares mínimas.”

8º. As alíneas b), d) e e) do artigo 17º do Aviso n.º 4/2006, passam a ter a seguin-
te redacção:

“Artigo 17º

Intervenção do Banco de Cabo Verde

b) O cálculo de provisões regulamentares adicionais, em função da responsabi-
lidade do devedor junto das demais instituições financeiras;

d) A alteração dos critérios de classificação de créditos e de cálculo de provisões;

e) A modificação do teor das informações e notas explicativas constantes das 
demonstrações financeiras e sua republicação se for o caso, desde que não confli-
tuem com as NIRF; e
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f) Os procedimentos e os controles a serem adoptados pelas instituições.

2- O disposto no número anterior se aplica também aos valores corresponden-
tes a aceites e garantias prestados, às operações de locação financeira e outras 
operações com características de concessão de crédito.”

9º. O artigo 18º do Aviso n.º 4/2006, passa a ter a seguinte redacção:

 “Artigo 18º

Obrigação das instituições

As instituições deverão:

a) Calcular provisões para outros activos que estejam sujeitos a risco de crédito 
e não sejam reconhecidos nos livros;

b) As instituições que de acordo com os números 5º e 7º do Aviso n.º 2/2007, 
não apresentaram as suas demonstrações financeiras de acordo com as NIRF, 
devem de reconhecer em termos tecnicamente adequados, segundo cálculos 
actuariais pertinentes, as suas responsabilidades relativas a pensões de reforma e 
de sobrevivência, na parte não coberta por fundo de pensões ou por contrato de 
seguro de efeito equivalente; e 

c) Calcular provisões para cobertura dos riscos de país na forma das instruções 
emitidas pelo Banco de Cabo Verde nas operações activas com o estrangeiro.”

10º. O artigo 19º do Aviso n.º 4/2006, passa a ter a seguinte redacção:

“Artigo 19º

Regime transitório

1- Admitindo-se a conveniência de um regime transitório, o Banco de Cabo Verde 
permitirá considerar as parcelas adicionais eventualmente necessárias em face da 
mudança de critérios para cálculo de provisões implementados pelo presente Aviso 
por um período de cinco anos, à razão de 20% (vinte por cento) ao ano, mediante o 
prévio estudo, caso a caso, dos efeitos da mudança de regime e de sua relevância.

2- O uso da faculdade prevista no número anterior obriga à divulgação em 
notas explicativas, nos termos do artigo 15º, dos valores de provisão mínima 
apurados pela sistemática anterior e pela actual, e da parcela pendente de provi-
sionamento prudencial.”

11º. O BANCO DE CABO VERDE fixará por instruções os procedimentos a 
adoptar pelas instituições, tendo em vista o cumprimento do disposto no pre-
sente Aviso.

12º. O presente Aviso entra imediatamente em vigor.

13º. É republicado em anexo o Aviso nº 4/2006, com as alterações introduzidas 
pelo presente aviso.

O Governador, Carlos Augusto de Burgo.
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Aviso nº 4/2006

de 

Classificação de Operações de Crédito e Provisões

Para uma adequada administração do risco de crédito, é imprescindível que 
sejam adoptadas, ao nível de cada instituição de crédito, instituição parabancária 
ou instituição financeira internacional, políticas de classificação dos seus activos 
segundo classes de risco, e seu correspondente provisionamento, orientados por 
critérios de rigor e prudência. 

Sem prejuízo das decisões que sobre a matéria devem tomar os órgãos de ad-
ministração das mesmas entidades (obrigados por lei a assegurar uma gestão sã e 
prudente), o Banco de Cabo Verde pretende fixar um quadro mínimo de referên-
cia no domínio em apreço, em conformidade com as melhores práticas interna-
cionais, introduzindo a obrigatoriedade de classificação segundo classes de risco, 
e estabelecendo o nível mínimo que as provisões têm de atingir.

Assim,

O Banco de Cabo Verde no uso da competência que lhe é conferida, designada-
mente, pelo n.º 3 do artigo 30º da Lei n.º 3/V/96, de 1 de Julho, determina:

Artigo 1º

Objecto

O presente Aviso estabelece um regime de cálculo de provisões regulamentares 
mínimas, baseado num sistema de classificação das operações de crédito, em or-
dem crescente de risco.

Artigo 2º

Âmbito de aplicação e de exclusão

1. O presente aviso é aplicável a todas as instituições de crédito, instituições 
parabancárias, instituições financeiras internacionais e sucursais das instituições 
sedeadas fora do território nacional sujeitas à supervisão do BANCO DE CABO 
VERDE, a seguir designadas apenas por instituições.

2. As instituições referidas no número anterior que de acordo com o disposto 
nos números 5º e 7º do Aviso n.º 2/2007, não apresentaram as suas demonstra-
ções financeiras de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(NIRF), aplicarão igualmente as disposições deste Aviso com as necessárias adap-
tações, nomeadamente no que se refere ao efectivo reconhecimento contabilístico 
das provisões calculadas.

3. O presente Aviso não se aplica aos activos sobre as entidades a seguir indica-
das, bem como com os que por elas se encontrem garantidos e ainda às operações 
extrapatrimoniais negociadas por conta delas ou com sua garantia:

a) Estado de Cabo Verde;
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b) Banco de Cabo Verde;

c) Entidades do sector público administrativo Cabo-Verdiano, previamente 
aprovadas para este efeito pelo Banco de Cabo Verde;

d) Fundo de Garantia de Depósitos;

e) União Europeia e instituições conexas, previamente aprovadas, para este 
efeito pelo Banco de Cabo Verde;

f) Governos centrais de outros países, considerados idóneos pelo Banco de 
Cabo Verde;

g) Bancos centrais de outros países e entidades similares dos mesmos países ou 
da União Europeia;

h) Banco Europeu de Investimento;

i) Banco de Pagamentos Internacionais;

j) Fundo Monetário Internacional;

k) Bancos multilaterais de desenvolvimento, considerados idóneos pelo Banco 
de Cabo Verde; 

l) Activos e elementos extrapatrimoniais que se encontram garantidos por de-
pósitos junto da própria instituição ou por títulos negociáveis representativos 
de responsabilidades emitidos igualmente pela própria instituição e nela co-
locados, com excepção dos valores representativos de fundos próprios, até ao 
limite e na medida em que estiverem cobertos por tais garantias.

Artigo 3º

Conceitos

Para efeitos deste Aviso, entende-se, por:

a) Investimento, o financiamento de activos fixos para pessoas colectivas, com 
a garantia dos próprios bens, cabendo a classificação de crédito na classe 
E, sempre que o crédito esteja vencido por mais de dois anos e os bens já 
estejam pelo menos de 50% da sua vida útil. 

b) Renegociação, a reestruturação da dívida, a composição, a prorrogação, a 
renovação, a concessão de nova operação para liquidação parcial ou inte-
gral de operação anterior ou qualquer outro tipo de acordo que implique 
alteração nos prazos de vencimento ou nas condições de pagamento origi-
nalmente pactuadas.

Artigo 4º

Regime

1- As instituições referidas no artigo 2º são obrigadas a implementar um sistema 
de classificação das operações de crédito, em ordem crescente de risco, nas se-
guintes classes, cujas definições se encontram no Anexo e que faz parte integrante 
do presente Aviso:
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I. Classe A;

II. Classe B;

III. Classe C;

IV. Classe D;

V. Classe E.

2- As instituições poderão adoptar, para uso interno, modelos de classificação, 
com denominações diferentes e com número maior de classes, desde que as 
classes utilizadas possam, a qualquer momento, ser convertidas para a estrutura 
prevista no n.º 1. 

3- As sucursais de entidades sedeadas no estrangeiro e autorizadas a funcionar 
em Cabo Verde poderão solicitar, por escrito, ao Banco de Cabo Verde autoriza-
ção para adoptar os procedimentos de classificação dos activos na forma de seu 
país de origem, desde que esses procedimentos satisfaçam as práticas internacio-
nais de supervisão e estejam consistentes com as presentes disposições.

 Artigo 5º

Critérios em que se baseia a classificação

1- A classificação das operações nas classes de risco correspondentes será de 
responsabilidade da respectiva instituição e deverá ser efectuada com base em cri-
térios consistentes e verificáveis, amparada por informações internas e externas, 
contemplando, pelo menos, os seguintes aspectos:

a) Em relação ao devedor e seus garantes:

i. Situação económico-financeira;

ii. Grau de endividamento;

iii. Capacidade de geração de resultados;

iv. Fluxo de caixa;

v. Administração e qualidade de controlos;

vi. Pontualidade e atrasos nos pagamentos;

vii. Contingências;

viii. Sector de actividade económica; e

ix. Limite de crédito.

b) Em relação à operação:

i. Natureza e finalidade da transacção;

ii. Características das garantias, particularmente quanto à suficiência e liqui-
dez; e

iii. Valor.

2- A classificação das operações de crédito de titularidade de pessoas singulares 



138 139

deve levar em conta, também, as situações de renda e de património, bem como 
outras informações adicionais.

3- A classificação das operações de crédito de um mesmo cliente ou grupo 
económico deve ser definida considerando aquela que apresentar maior risco, 
admitindo-se excepcionalmente classificação diversa para determinada operação, 
com observância do disposto na alínea b) do n.º 1.

Artigo 6º

Revisão da classificação

A classificação da operação nos níveis de risco de que trata o artigo 4º, deve ser 
revista, pelo menos:

1. Trimestralmente, por ocasião dos balancetes e balanços, em função de atraso 
verificado no pagamento de parcela de amortização do capital ou de encargos, 
devendo ser observado transitoriamente o seguinte:

a) Operações de créditos sem garantias:

i. Atraso até 30 dias: Risco Classe A;

ii. Atraso entre 30 dias a 3 meses: Risco Classe B, no mínimo;

iii. Atraso entre 3 a 6 meses: Risco Classe C, no mínimo;

iv. Atraso entre 6 a 12 meses: Risco Classe D;

v. Atraso superior a 12 meses: Risco Classe E.

b) Operações de créditos com garantias pessoais e reais:

i. Atraso até 3 meses: Risco Classe A;

ii. Atraso entre 3 a 6 meses: Risco Classe B, no mínimo;

iii. Atraso entre 6 a 12 meses: Risco Classe C, no mínimo;

iv. Atraso entre 12 a 24 meses: Risco Classe D;

v. Atraso superior a 24 meses: Risco Classe E.

c) Operações de créditos com garantias reais hipotecárias ou não para inves-
timento:

i. Atraso até 6 meses: Risco Classe A;

ii. Atraso entre 6 a 15 meses: Risco Classe B, no mínimo;

iii. Atraso entre 15 a 30 meses: Risco Classe C, no mínimo;

iv. Atraso entre 30 a 60 meses: Risco Classe D;

v. Atraso superior a 60 meses: Risco Classe E.

d) Operações de créditos garantido por hipotecas à habitação própria do 
mutuário:

i. Atraso até 6 meses: Risco Classe A;

ii. Atraso entre 6 a 24 meses: Risco Classe B, no mínimo;
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iii. Atraso entre 24 a 48 meses: Risco Classe C, no mínimo;

iv. Atraso entre 48 a 78 meses: Risco Classe D;

v. Atraso superior a 78 meses: Risco Classe E.

2. Com base nos critérios estabelecidos no artigo 5º:

a) A cada seis meses, para operações de um mesmo cliente ou grupo económi-
co cujo montante seja superior a 5% (cinco por cento) dos fundos próprios 
da instituição;

b) Uma vez a cada doze meses, em todas as situações, excepto na hipótese 
prevista no artigo 9º.

Artigo 7º

Créditos vencidos com garantia real

No caso de créditos vencidos com garantia real, a instituição deve verificar a 
existência de credores privilegiados, a situação patrimonial do garante e qualquer 
outra situação que poderá resultar na insuficiência do valor de garantia e adoptar, 
para a parte não garantida, os critérios de crédito sem garantia.

Artigo 8º

Avaliação obrigatória das garantias reais

As garantias reais devem obrigatoriamente ser avaliadas, por avaliador inde-
pendente ou estrutura da própria instituição, segundo métodos tecnicamente 
adequados:

a) Nas hipotecárias: três meses após o primeiro incumprimento, se decorridos 
mais de um ano da avaliação inicial ou da última avaliação;

b) Nas não hipotecárias: três meses após o primeiro incumprimento, se decor-
ridos seis meses da avaliação inicial ou da última avaliação.

Artigo 9º

Revisão automática

As operações de crédito contratadas com cliente cuja responsabilidade total seja 
de valor inferior a 2.000.000$00 (dois milhões de escudos) poderão ter sua clas-
sificação revista de forma automática unicamente em função dos atrasos consig-
nados no n.º 1 do artigo 6º, devendo ser mantida a classificação original quando 
a revisão corresponder à classe de menor risco.

Artigo 10º

Provisão

1- A provisão para fazer face aos créditos classificados de acordo com o artigo 
4º deve ser calculada, no mínimo, trimestralmente, não podendo ser inferior ao 
somatório decorrente da aplicação dos percentuais a seguir mencionados, sem 
prejuízo da responsabilidade dos administradores das instituições pelo cálculo de 
montantes suficientes para fazer face a perdas prováveis na realização dos créditos:
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Classificação requerida perante atrasos Classe Sem Garantia 

Atraso até 30 dias A I 1

De 30 dias até 3 meses B II 5

De 3 a 6 meses C III 25

De 6 a 12 meses D IV 50

Mais de 12 meses E V 100

Classificação requerida perante atrasos Classe
Com Garantia 
(Real/Pessoal)

Atraso até 3 meses A I 1

De 3 a 6 meses B II 5

De 6 a 12 meses C III 25

De 12 a 24 meses D IV 50

Mais de 24 meses E V 100

Classificação requerida perante atrasos Classe
Garantia Real: (hipt/

não)
a Investimento

Atraso até 6 meses A I 1

De 6 a 15 meses B II 5

De 15 a 30 meses C III 25

De 30 a 60 meses D IV 50

Mais de 60 meses E V 100

Classificação requerida perante atrasos Classe
Garantia 

Hipotecária
À habit. Própria

Atraso até 6 meses A I 1

De 6 a 24 meses B II 5

De 24 a 48 meses C III 25

De 48 a 78 meses D IV 50

Mais de 78 meses E V 100

2- A provisão calculada nos termos do n.º 1 não poderá resultar inferior à que seria 
apurada em conformidade com a revogada regulamentação referida no artigo 21º.

3- As classes de risco e os percentuais de provisão estabelecidos no n.º 1 serão 
revistos a cada dois anos pelo Banco de Cabo Verde em ordem a que se alcancem, 
a médio prazo, os padrões internacionais.
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Artigo 11º

Risco Classe E

1- Para efeitos de relato prudencial, a operação classificada como de Risco Clas-
se E deve ser considerada abatida do activo, com o correspondente débito em 
provisão, e reportada em conta extrapatrimonial, depois de decorridos seis meses 
da sua classificação na referida classe, não sendo admitido o registo em período 
inferior. 

2- A operação classificada nos termos do número anterior, deve permanecer re-
portada em conta extrapatrimonial, pelo prazo mínimo de cinco anos e enquanto 
não estiverem esgotados todos os procedimentos para cobrança.

Artigo 12º

Renegociação

1- Para efeitos de relato prudencial, a operação objecto de renegociação deve ser 
mantida, pelo menos, na mesma classe de risco em que estiver classificada, obser-
vando-se que aquela que for reportada como prejuízo (conta extrapatrimonial) 
deve ser classificada como de Risco Classe E.

2- Admite-se a reclassificação para categoria de menor risco quando houver 
amortização significativa da operação ou quando factos novos relevantes justi-
ficarem a mudança da classe de risco, como o reforço das garantias que apresen-
tem boa liquidez ou o reembolso da operação por mais de seis meses, desde que 
o pagamento das obrigações de acordo com o novo contrato seja considerado 
altamente provável.

3- Para as instituições que de acordo com os números 5º e 7º do Aviso n.º 2/
2007, não apresentaram as suas demonstrações financeiras de acordo com NIRF, 
os ganhos ou proveitos eventualmente auferidos por ocasião da renegociação so-
mente devem ser apropriados ao resultado quando do seu efectivo recebimento 
em caixa.

4- Não é permitida a renegociação, em qualquer das suas modalidades como 
forma de evitar uma classificação de um crédito nas classes C, D e E.

Artigo 13º

Proibição

Para as instituições que de acordo com os números 5º e 7º do Aviso n.º 2/2007, 
não apresentaram as suas demonstrações financeiras de acordo com as NIRF, fica 
vedado o reconhecimento no resultado do período de proveitos de juros e encar-
gos de qualquer natureza relativos a operações de crédito que apresentem atraso 
igual ou superior a noventa dias, no pagamento de parcela de amortização ou 
encargos; cabendo a reversão dos proveitos reconhecidos e ainda não recebidos.
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Artigo 14º

Conservação de documentação

1- As instituições devem manter adequadamente documentadas as políticas e 
os procedimentos aprovados pela administração para concessão e classificação de 
operações de crédito, os quais devem ficar à disposição do Banco de Cabo Verde 
e do auditor independente.

2- A documentação a que se refere o número anterior deve evidenciar, pelo me-
nos, o tipo e as classes de risco que se dispõe a administrar, os requisitos mínimos 
exigidos para a concessão de empréstimos e o processo de autorização.

Artigo 15º

Divulgação

Devem ser divulgadas, em nota explicativa às demonstrações financeiras, in-
formações detalhadas sobre a composição da carteira de operações de crédito, 
contendo, no mínimo:

a) Distribuição das operações, segregadas por tipo de cliente e actividade eco-
nómica;

b) Distribuição por faixa de vencimento;

c) Montantes das operações renegociadas, das lançadas contra provisão ou pre-
juízo e de operações recuperadas, no exercício

Artigo 16º

Relatório

O auditor independente deve elaborar relatório circunstanciado de revisão dos 
critérios adoptados pela instituição quanto à classificação nas classes de risco e de 
avaliação do cálculo de provisões regulamentares mínimas.

Artigo 17º

Intervenção do Banco de Cabo Verde

1- O Banco de Cabo Verde poderá determinar:

a) A reclassificação de operações com base nos critérios estabelecidos neste 
Aviso, nas classes de risco de que trata o artigo 4º;

b) O cálculo de provisões regulamentares adicionais, em função da responsa-
bilidade do devedor junto das demais instituições financeiras;

c) Providências saneadoras a serem adoptadas pelas instituições, com vista a as-
segurar a sua liquidez e adequada estrutura patrimonial, inclusive na forma de 
alocação de capital para operações de classificação considerada inadequada;

d) A alteração dos critérios de classificação de créditos e de cálculo de provisões;

e) A modificação do teor das informações e notas explicativas constantes das 
demonstrações financeiras e sua republicação, se for o caso, desde que não 
conflituem com as NIRF; e
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f) Os procedimentos e os controles a serem adoptados pelas instituições.

2- O disposto no número anterior se aplica também aos valores corresponden-
tes a aceites e garantias prestados, às operações de locação financeira e outras 
operações com características de concessão de crédito.

Artigo 18º

Obrigação das instituições

As instituições deverão:

a) Calcular provisões para outros activos que estejam sujeitos a risco de crédito 
e não sejam reconhecidos nos livros;

b) As instituições que de acordo com os números 5º e 7º do Aviso n.º 2/2007, 
não apresentaram as suas demonstrações financeiras de acordo com as NIRF, 
devem de reconhecer em termos tecnicamente adequados, segundo cálculos 
actuariais pertinentes, as suas responsabilidades relativas a pensões de reforma e 
de sobrevivência, na parte não coberta por fundo de pensões ou por contrato de 
seguro de efeito equivalente; e 

c) Calcular provisões para cobertura dos riscos de país na forma das instruções 
emitidas pelo Banco de Cabo Verde nas operações activas com o estrangeiro.

Artigo 19º

Regime transitório

1- Admitindo-se a conveniência de um regime transitório, o Banco de Cabo 
Verde permitirá considerar as parcelas adicionais eventualmente necessárias em 
face da mudança de critérios para cálculo de provisões implementados pelo pre-
sente Aviso por um período de cinco anos, à razão de 20% (vinte por cento) ao 
ano, mediante o prévio estudo, caso a caso, dos efeitos da mudança de regime e 
de sua relevância.

2- O uso da faculdade prevista no número anterior obriga à divulgação em 
notas explicativas, nos termos do artigo 15º, dos valores de provisão mínima 
apurados pela sistemática anterior e pela actual, e da parcela pendente de provi-
sionamento prudencial.

Artigo 20º

Regulamentação

O Banco de Cabo Verde emitirá as instruções técnicas que venham a ser consi-
deradas necessárias ao cumprimento das normas deste Aviso.

Artigo 21º

Norma revogatória

É revogado o Aviso n.º 9/98, publicado no Boletim Oficial n.º 48, I Série, de 28 
de Dezembro.



144 145

Artigo 22º

Entrada em vigor

As disposições do presente Aviso passam a vigorar a partir de 1 de Dezembro 
de 2006, concedendo-se um prazo de seis meses para a implantação da nova me-
todologia, devendo ser informadas ao Banco de Cabo Verde as Classes de Risco 
atribuídas às responsabilidades dos clientes, observado, no máximo, o seguinte 
cronograma:

I. A partir de 30.06.2007, para todos os novos créditos que venham a ser ou-
torgados e para as responsabilidades de clientes com valor superior a ECV 
10.000.000$00 (dez milhões de escudos);

II. A partir de 30.09.2007, para as responsabilidades de clientes com valor su-
perior a ECV 5.000.000$00 (Cinco milhões de escudos);

III. A partir de 31.12.2007, para as responsabilidades de clientes de valor supe-
rior a ECV 2.000.000$00 (Dois milhões de escudos);

IV. A partir de 31.03.2008, para as demais responsabilidades.

Anexo a que se refere o Artigo 4º
Definição das Classes de Risco

CLASSE A: Trata-se da classe de riscos em situação confortável. Um activo deve 
ser classificado na classe A se: a) encontra-se em situação normal com atraso não 
superior a 30 dias; b) o devedor está cumprindo, e é esperado continuar a cum-
prir, com todos os termos contratuais; c) não há razão para crer que a instituição 
está, ou estará, sujeita ao risco de perda. Os parâmetros conceituais do cliente 
nessa categoria seriam: empresas multinacionais e nacionais de qualquer porte; 
sector económico sólido e com tendência favorável; situação económico finan-
ceira estável; rating superior atribuído por empresa conceituada; administração 
profissional e/ou com experiência e competência comprovadas; nível de infor-
mações adequado, com demonstrações financeiras actualizadas, consistentes e 
validadas pela instituição, através de análise e parecer de crédito actualizados e 
fundamentados; estrutura de capital e capacidade de pagamento confortáveis; 
atrasos inexistentes ou irrelevantes no sistema bancário; pontualidade na insti-
tuição.

Política de Crédito: Cliente preferencial; volume de crédito compatível com o 
porte da empresa, com margem para ampliar limites e modalidades de crédito.

CLASSE B: Um activo será classificado na classe B se for um risco aceitável, ou 
seja, pode haver uma potencial fraqueza na posição financeira do devedor e/ou 
na garantia da operação. Activos nessa categoria exigem a atenção imediata da 
administração da instituição porque, se não corrigidas ou cuidadas, essas fra-
quezas podem resultar na futura deterioração da possibilidade de reembolso do 
activo ou da posição da instituição. Os parâmetros conceituais do cliente seriam: 
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empresas de qualquer porte, sector económico estável, porém com perspectivas 
indefinidas; administração com razoável experiência e com padrão de competên-
cia comprovado; nível de informação adequado, com demonstrações financeiras 
actualizadas, consistentes e validadas pela instituição, através de análise e parecer 
de crédito actualizados e fundamentados; estrutura de capital, situação econó-
mico-financeira e capacidade de pagamento boas e com perspectivas favoráveis, 
compatíveis com o porte do cliente e com o segmento de actuação. Algum atraso 
no sistema bancário (circunstanciais) e histórico de atrasos pouco relevantes na 
instituição.

Política de Crédito: Cliente aceitável; acompanhamento permanente dos limi-
tes de crédito.

CLASSE C: Os activos nessa categoria apresentam um conceito de risco de 
crédito declinante. Um activo deve ser classificado na classe C se o mesmo apre-
senta uma ou mais fraquezas bem identificadas que tornam a integral cobrança 
do capital e dos juros questionável; como: as condições financeiras do devedor 
(incluindo situação patrimonial e/ou capacidade de pagamento) são desfavorá-
veis e tendem a piorar; 2) as garantias reais são insuficientes e estão a deteriorar 
em seu valor; 3) um outro factor adverso existe que causa preocupação no que 
concerne à capacidade do devedor de reembolsar o crédito de acordo os termos 
de pagamento contratados; e/ou 4) houve uma efectiva quebra de condição 
contratual. Tais activos exigem activa acção dos administradores da instituição 
porque há uma clara possibilidade de alguma perda se as deficiências não forem 
corrigidas. Em termos do cliente podem se apresentar as seguintes características: 
nível de informação insuficiente; demonstrações financeiras desactualizadas e 
não confiáveis, ou inexistentes, ou evidenciando estrutura de capital, situação 
económico-financeira e capacidade de pagamento insuficientes e em processo de 
deterioração; atrasos sistemáticos e relevantes no sistema bancário, inclusive com 
informação ou registro de prejuízos ao sistema bancário; histórico de renego-
ciações e composições na instituição, com alargamento e concentração do paga-
mento nas últimas parcelas; diversas e relevantes restrições cadastrais; altamente 
dependente de recursos bancários; administração e controles deficientes.

Política de Crédito: Composição de dívida, ajustando o prazo ao fluxo de caixa 
e agregando novas garantias; sair do crédito o quanto antes executando dívidas.

CLASSE D: O risco de crédito nessa classe apresenta conceito insuficiente. Um 
activo será classificado na classe D quando fraquezas existem que tornam a co-
brança ou o reembolso total do activo altamente questionável e improvável, base-
ado nas circunstâncias e condições existentes, e no valor estimado de recuperação 
da garantia, se alguma. A possibilidade de perda é muito grande; entretanto, por-
que existem circunstâncias específicas que podem fortalecer o activo, a classifica-
ção como perda é deferida para um momento posterior, quando a situação puder 
ser melhor determinada. Em termos de parâmetros conceituais do risco cliente 
prevalecem: nível de informação insuficiente; demonstrações financeiras desac-
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tualizadas e não confiáveis, ou inexistentes, ou evidenciando estrutura de capital, 
situação económico-financeira e capacidade de pagamento deterioradas; em pro-
cesso de recuperação ou saneamento e/ou sem acesso a novos créditos; atrasos 
generalizados no sistema bancário; renegociações sistemáticas na instituição sem 
redução da dívida (congelamento do crédito); prejuízos sucessivos e relevantes 
comprometendo os recursos próprios; classificação normalmente centrada no 
atraso do crédito.

Política de Crédito: Recuperar o possível; acções judiciais, execução da dívida.

CLASSE E: Essa classe é composta pelos activos cujo conceito do risco encon-
tra-se deteriorado. O activo é considerado uma perda ou não cobrável e de pouco 
valor para ser incluído nas contas e demonstrações financeiras da instituição. Isso 
não significa que o activo não apresenta um valor recuperável, mas sim que a 
instituição considera que não deve deixar de “abater” esse activo sem valor, ainda 
que parte desse activo possa ser recuperada no futuro. Essa classificação, eviden-
temente, não cancela a obrigação do devedor de honrar suas obrigações nem 
significa que a instituição deve deixar de exercer seus direitos legais de cobrar e 
exigir o reembolso do activo. Em termos de parâmetro do cliente, temos: nível 
de informação insuficiente; demonstrações financeiras desactualizadas e não 
confiáveis, ou inexistentes, ou evidenciando estrutura de capital, situação econó-
mico-financeira e capacidade de pagamento totalmente deterioradas; prejuízos 
sucessivos e elevados, consumindo parte relevante ou total dos recursos próprios 
(podem ser negativos); classificação focada exclusivamente no atraso do crédito; 
quadro de total insolvência; empresas falidas ou pré-falimentares, sem nenhuma 
capacidade de pagamento.

Aviso nº 7/2007

de 25 de Fevereiro de 2008

Limites à Concentração de Riscos de Crédito e Afins

Considerando os impactes da adopção das Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (NIRF) existe a necessidade de actualizar o enquadramento dos limi-
tes à concentração de riscos de crédito e afins;

A Lei Nº 3/V/96 de 1 de Julho, conferiu ao BANCO DE CABO VERDE a com-
petência para, relativamente às instituições sujeitas à sua supervisão, estabelecer 
entre outros, os limites à concentração de riscos de crédito.

Considerando o disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 37º da Lei Nº 3/V/96 de 
1 de Julho, o BANCO DE CABO VERDE determina o seguinte:

1º O n.º 2º do Aviso n.º 09/99 passa a ter a seguinte redacção:

“2º Para o efeito do presente Aviso, considera-se: 
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1- Risco: a eventualidade de depreciação ou perda de valor de qualquer dos 
elementos do activo e extrapatrimoniais enumerados no Anexo do Aviso 
n.º 4/2007, sobre rácio de solvabilidade, designadamente, qualquer facilida-
de, utilizada ou não, concedida por uma instituição de crédito e traduzida, 
em:

a) atribuição de crédito;

b) prestação de garantias sob a forma de aval, fiança, ou qualquer outra;

c) aquisição ou detenção de participações financeiras ou de títulos de qual-
quer natureza emitidos pelo mesmo cliente.

2- (mantém)

3- Clientes Ligados: duas ou mais pessoas, singulares ou colectivas, que cons-
tituam uma única entidade do ponto de vista do risco assumido, por esta-
rem de tal forma ligadas que, na eventualidade de uma delas deparar com 
problemas financeiros, a outra, ou todas as outras, terão, provavelmente, 
dificuldades em cumprir as suas obrigações. Considera-se que essa relação 
se verifica, nomeadamente:

a) quando uma delas detém, directa ou indirectamente, uma relação de con-
trolo sobre a outra ou sobre as outras;

b) quando as pessoas em questão sejam subsidiárias da mesma empresa 
mãe;

c) quando existam accionistas ou associados comuns, que exerçam influên-
cia significativa nas entidades em questão;

d) existam administradores comuns;

e) quando entre elas existam garantias cruzadas;

f) quando entre essas pessoas exista interdependência comercial directa que 
não possa ser substituída a curto prazo.

O conceito de grupo de clientes ligados não se aplica, todavia, às ligações entre 
empresas públicas ou empresas de outra natureza sujeitas ao controlo comum 
do Estado.

4- Fundos próprios – Os tipos de valores indicados no Aviso n.º 3/2007, calcu-
lados nas condições aí estabelecidas.”

5- Controlo – De acordo com a Norma Internacional de Contabilidade 27  – 
Demonstrações Financeiras Consolidadas e Separadas (NIC 27), é o poder 
de gerir as políticas financeiras e operacionais de uma entidade de forma a 
obter benefícios das suas actividades. Presume-se a existência de controlo 
quando a empresa-mãe for proprietária, directa ou indirectamente através 
de subsidiárias, de mais de metade do poder de voto de uma entidade a não 
ser que, em circunstâncias excepcionais, possa ficar claramente demonstra-
do que essa propriedade não constitui controlo. Também existe controlo 
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quando a empresa-mãe for proprietária de metade ou menos do poder de 
voto de uma entidade, quando houver:

a) Poder sobre mais de metade dos direitos de voto em virtude de um acordo 
com outros investidores;

b) Poder para gerir as políticas financeiras e operacionais da entidade de 
acordo com uma cláusula estatutária ou um acordo;

c) Poder para designar ou destituir a maioria dos membros do conselho de 
administração ou órgão de administração equivalente e que o controlo da 
entidade seja feito por esse conselho ou órgão; e

d) Poder para apresentar a maioria dos votos em reuniões do conselho de 
direcção ou um órgão de gestão equivalente e o controlo da entidade for 
feito por esse conselho ou órgão.

6- Controlo Conjunto – De acordo com a Norma de Contabilidade Inter-
nacional 31 – Interesses em Empreendimentos Conjuntos (NIC 31), é a 
partilha de controlo acordada numa actividade económica, e existe apenas 
quando as decisões estratégicas financeiras e operacionais relacionadas 
com a actividade exigirem a unanimidade das partes empreendedoras que 
partilham o controlo;

7- Influência Significativa – De acordo com a Norma de Contabilidade Inter-
nacional 28 – Investimentos em Associadas (NIC 28), é o poder de partici-
par nas decisões das políticas financeira e operacional da empresa investida 
mas que não é controlo nem controlo conjunto sobre essas políticas;

8- Grupo – De acordo com a NIC 27, é constituído por uma empresa-mãe e 
todas as suas subsidiárias;

9- Empresa-Mãe – De acordo com a NIC 27 é uma entidade que detém  uma 
ou mais subsidiárias;

10- Empreendedor – De acordo com a NIC 31, é um parceiro de um empreen-
dimento conjunto que tem controlo conjunto sobre esse empreendimento;

11- Subsidiária – De acordo com a NIC 27, é uma entidade, incluindo uma 
entidade não constituída tal como uma parceria, que é controlada por uma 
outra entidade (designada por empresa-mãe);

12- Empreendimento Conjunto – De acordo com a NIC 31, é um contrato 
segundo o qual dois ou mais parceiros empreendem uma actividade econó-
mica que esteja sujeita a controlo conjunto;

13- Associada – De acordo com a NIC 28, é uma entidade, incluindo uma não 
constituída tal como uma parceria, sobre a qual a investidora tenha influ-
ência significativa e que não seja uma subsidiária nem um interesse num 
empreendimento conjunto”

2º O ponto 2 do n.º 4º do Aviso n.º 09/99 passa a ter a seguinte redacção:



150 151

 “2- O limite a que se refere o número anterior é reduzido para 20% quando 
o cliente for a empresa mãe, ou uma subsidiária da instituição, ou uma 
subsidiária da empresa mãe ou o grupo de clientes ligados entre si integrar 
alguma destas entidades.”

3º É retirado o n.º 8º do Aviso n.º 09/99.

4º Os números 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º e 19º do Aviso n.º 
09/99 passam a ler-se números 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 
respectivamente, do mesmo Aviso. 

5º O n.º 10º do Aviso n.º 09/99 passa a ter a seguinte redacção:

“10º Também não são considerados para efeito do cálculo dos limites referi-
dos no n.º 4º os riscos: 

1- Cobertos por garantia expressa e irrevogável das entidades referidas no 
n.º 9º;

2- (mantém)

3- (mantém)

4- (mantém)

5- (mantém)

6- Caucionados por depósitos em numerário constituídos na instituição 
mutuante ou numa instituição de crédito que seja empresa controladora 
ou subsidiária daquela instituição;

7- Caucionados por certificados de depósito emitidos pela instituição mu-
tuante ou por uma instituição de crédito que seja empresa controladora 
ou subsidiária daquela instituição e que se encontrem depositados em 
qualquer delas;

8- (mantém)

9- (mantém)

10- (mantém)

11- (mantém)

12- (mantém)”

6º O ponto 4 do n.º 11º do Aviso n.º 09/99 passa a ter a seguinte redacção:

“4- Emergentes dos elementos extrapatrimoniais de rico baixo e médio baixo 
referidos na parte II do anexo ao Aviso nº 4/2007, sobre Rácio de Solvabi-
lidade;”

7º  O ponto 1 do n.º 12º do Aviso n.º 09/99 passa a ter a seguinte redacção:

“1- Não podem ser emitidos pela própria instituição, pela sua empresa mãe, 
por uma subsidiária de qualquer delas nem por qualquer entidade ligada ou 
em relação de grupo com o beneficiário da garantia.”
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8º O ponto 2 do n.º 14º do Aviso n.º 09/99 passa a ter a seguinte redacção:

“2- Os elementos extrapatrimoniais enumerados na parte II do anexo ao Aviso 
nº 4/2007, pelo valor nominal; e”

9º O BANCO DE CABO VERDE fixará por instruções os procedimentos a 
adoptar pelas instituições, tendo em vista o cumprimento do disposto no pre-
sente Aviso.

10º O presente Aviso entra imediatamente em vigor.

11º É republicado em anexo o Aviso nº 09/99, com as alterações introduzidas 
pelo presente Aviso.

O Governador, Carlos Augusto de Burgo

Aviso nº 09/99
Limites à Concentração de Riscos de Crédito e Afins

A Lei Nº 3/V/96 de 1 de Julho, conferiu ao BANCO DE CABO VERDE a com-
petência para, relativamente às instituições sujeitas à sua supervisão, estabelecer 
entre outros, os limites à concentração de riscos de crédito.

Considerando o disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 37º da Lei Nº 3/V/96 de 
1 de Julho, o BANCO DE CABO VERDE determina o seguinte:

1º Todas as instituições de crédito devem proceder a uma adequada gestão dos 
riscos que assumem no desenvolvimento da sua actividade a fim de prevenirem a 
verificação de situações que possam afectar a sua solvabilidade.

2º Para o efeito do presente Aviso, considera-se: 

1- Risco: a eventualidade de depreciação ou perda de valor de qualquer dos 
elementos do activo e extrapatrimoniais enumerados no Anexo do Aviso n.º 
4/2007, sobre rácio de solvabilidade, designadamente, qualquer facilidade, 
utilizada ou não, concedida por uma instituição de crédito e traduzida, em:

a) atribuição de crédito;

b) prestação de garantias sob a forma de aval, fiança, ou qualquer outra;

c) aquisição ou detenção de participações financeiras ou de títulos de qual-
quer natureza emitidos pelo mesmo cliente.

2- Grande Risco: a situação em que o conjunto de riscos assumidos por uma 
instituição perante um cliente ou grupos de clientes ligados entre si, repre-
sente 10% ou mais dos fundos próprios dessa instituição.

3- Clientes Ligados: duas ou mais pessoas, singulares ou colectivas, que constituam 
uma única entidade do ponto de vista do risco assumido, por estarem de tal for-
ma ligadas que, na eventualidade de uma delas deparar com problemas financei-
ros, a outra, ou todas as outras, terão, provavelmente, dificuldades em cumprir as 
suas obrigações. Considera-se que essa relação se verifica, nomeadamente:
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a) quando uma delas detém, directa ou indirectamente, uma relação de con-
trolo sobre a outra ou sobre as outras;

b) quando as pessoas em questão sejam subsidiárias da mesma empresa 
mãe;

c) quando existam accionistas ou associados comuns, que exerçam influência 
significativa nas entidades em questão;

d) existam administradores comuns;

e) quando entre elas existam garantias cruzadas;

f) quando entre essas pessoas exista interdependência comercial directa que 
não possa ser substituída a curto prazo.

O conceito de grupo de clientes ligados não se aplica, todavia, às ligações 
entre empresas públicas ou empresas de outra natureza sujeitas ao controlo co-
mum do Estado.

4- Fundos próprios – Os tipos de valores indicados no Aviso n.º 3/2007, calcu-
lados nas condições aí estabelecidas.

5- Controlo – De acordo com a Norma Internacional de Contabilidade 27 – 
Demonstrações Financeiras Consolidadas e Separadas (NIC 27), é o poder 
de gerir as políticas financeiras e operacionais de uma entidade de forma a 
obter benefícios das suas actividades. Presume-se a existência de controlo 
quando a empresa-mãe for proprietária, directa ou indirectamente através 
de subsidiárias, de mais de metade do poder de voto de uma entidade a não 
ser que, em circunstâncias excepcionais, possa ficar claramente demonstra-
do que essa propriedade não constitui controlo. Também existe controlo 
quando a empresa-mãe for proprietária de metade ou menos do poder de 
voto de uma entidade, quando houver:

a) Poder sobre mais de metade dos direitos de voto em virtude de um acordo 
com outros investidores;

b) Poder para gerir as políticas financeiras e operacionais da entidade de 
acordo com uma cláusula estatutária ou um acordo;

c) Poder para designar ou destituir a maioria dos membros do conselho de 
administração ou órgão de administração equivalente e que o controlo da 
entidade seja feito por esse conselho ou órgão; e

d) Poder para apresentar a maioria dos votos em reuniões do conselho de 
direcção ou um órgão de gestão equivalente e o controlo da entidade for 
feito por esse conselho ou órgão.

6- Controlo Conjunto – De acordo com a Norma de Contabilidade Inter-
nacional 31 – Interesses em Empreendimentos Conjuntos (NIC 31), é a 
partilha de controlo acordada numa actividade económica, e existe apenas 
quando as decisões estratégicas financeiras e operacionais relacionadas com 
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a actividade exigirem a unanimidade das partes empreendedoras que par-
tilham o controlo;

7- Influência Significativa – De acordo com a Norma de Contabilidade Inter-
nacional 28 – Investimentos em Associadas (NIC 28), é o poder de partici-
par nas decisões das políticas financeira e operacional da empresa investida 
mas que não é controlo nem controlo conjunto sobre essas políticas;

8- Grupo – De acordo com a NIC 27, é constituído por uma empresa-mãe e 
todas as suas subsidiárias;

9- Empresa-Mãe - De acordo com a NIC 27 é uma entidade que detém  uma 
ou mais subsidiárias;

10- Empreendedor – De acordo com a NIC 31, é um parceiro de um empreen-
dimento conjunto que tem controlo conjunto sobre esse empreendimento;

11- Subsidiária – De acordo com a NIC 27, é uma entidade, incluindo uma 
entidade não constituída tal como uma parceria, que é controlada por uma 
outra entidade (designada por empresa-mãe);

12- Empreendimento Conjunto – De acordo com a NIC 31, é um contrato 
segundo o qual dois ou mais parceiros empreendem uma actividade econó-
mica que esteja sujeita a controlo conjunto; e

13- Associada – De acordo com a NIC 28, é uma entidade, incluindo uma não 
constituída tal como uma parceria, sobre a qual a investidora tenha influ-
ência significativa e que não seja uma subsidiária nem um interesse num 
empreendimento conjunto.

3º Ficam sujeitas ao presente Aviso todas as instituições de crédito autorizadas 
a exercer actividade em Cabo Verde, incluindo as sucursais de instituições estran-
geiras.

4º As instituições de crédito, relativamente aos riscos que assumem, ficam sujei-
tas aos seguintes limites:

1- O valor dos riscos perante um cliente ou um grupo de clientes ligados entre 
si não pode exceder 25% (vinte e cinco por cento) do total dos fundos pró-
prios da instituição que os assume;

2- O limite a que se refere o número anterior é reduzido para 20% quando 
o cliente for a empresa mãe, ou uma subsidiária da instituição, ou uma 
subsidiária da empresa mãe ou o grupo de clientes ligados entre si integrar 
alguma destas entidades.

3- O valor do agregado de todos os grandes riscos assumidos por uma insti-
tuição não pode exceder o limite de oito vezes o montante total dos seus 
fundos próprios.

5º Em circunstâncias excepcionais e mediante requerimento devidamente fun-
damentado, poderá o BANCO DE CABO VERDE autorizar uma instituição a 
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ultrapassar temporariamente os limites fixados no número precedente.

6º Nas autorizações que conceder nos termos do número anterior, o BANCO 
DE CABO VERDE fixará o prazo e as condições de adaptação da requerente aos 
limites que deva rejeitar nos termos do presente Aviso.

7º São sempre considerados clientes ligados os seguintes:

1- As sociedades em nome colectivo e os respectivos sócios;

2- As sociedades em comandita e os sócios comanditados;

3- As pessoas singulares ou colectivas e as sociedades por elas controladas.

8º As instituições de crédito têm o dever de identificar as inter-dependências e 
ligações dos seus clientes a fim de observar em permanência o preceituado neste 
Aviso.

9º São isentos dos limites estabelecidos no presente Aviso os riscos assumidos 
com:

1- As entidades incluídas no sector público administrativo, previamente apro-
vadas pelo BANCO DE CABO VERDE;

2- Os organismos públicos internacionais de que Cabo Verde faça parte;

10º Também não são considerados para efeito do cálculo dos limites referidos 
no n.º 4º, os riscos:

1- Cobertos por garantia expressa e irrevogável das entidades referidas no n.º 
9º;

2- Cobertos por depósito de numerário;

3- Relativos a operações com outras instituições de crédito, de prazo igual ou 
inferior a seis meses;

4- Caucionados por títulos, que se encontrem prudentemente avaliados, emiti-
dos por Administrações Centrais ou Bancos Centrais de países estrangeiros, 
desde que o BANCO DE CABO VERDE dê previamente a sua aprovação;

5- Sobre instituições de crédito através de: operações com prazo inferior ou 
igual a um ano; efeitos comerciais e outros títulos de dívida equivalentes 
com prazo igualmente não superior a um ano e que contenham a assinatura 
de outra instituição de crédito;

6- Caucionados por depósitos em numerário constituídos na instituição mu-
tuante ou numa instituição de crédito que seja empresa controladora ou 
subsidiária daquela instituição;

7- Caucionados por certificados de depósito emitidos pela instituição mutu-
ante ou por uma instituição de crédito que seja empresa controladora ou 
subsidiária daquela instituição e que se encontrem depositados em qual-
quer delas;

8- Activos representativos de créditos entre instituições pertencentes ao siste-
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ma integrado do crédito agrícola mútuo;

9- Empréstimos garantidos por hipoteca sobre imóveis destinados à habitação 
e operações de locação financeira sobre imóveis destinados igualmente à 
habitação, até ao montante de 50% do valor do imóvel.

10- O risco relativo ao valor de imóveis dados em garantia deve ser determina-
do com base em critérios de avaliação rigorosos e prudentes, os quais fica-
rão claramente explicitados na documentação relativa ao crédito garantido, 
devendo ainda ser revista essa avaliação pelo menos uma vez por ano;

11- É considerado imóvel destinado à habitação o que seja ou venha a ser ha-
bitado pelo mutuário ou cedido por este em arrendamento para habitação.

12- Que estejam integralmente cobertos por fundos próprios, desde que estes 
não entrem no cálculo de todos e quaisquer rácios prudenciais e limites que 
tenham os fundos próprios por referência;

11º São considerados por 20% do respectivo valor nominal, para efeitos do cál-
culo dos limites estabelecidos no presente Aviso, os riscos seguintes:

1- Emergentes de operações entre instituições de crédito sujeitas à Supervisão 
do BANCO DE CABO VERDE ou, sendo estrangeiras, que previamente te-
nham merecido a concordância deste, celebrados por prazo superior a seis 
meses e inferior a três anos;

2- Cobertos por garantia prestada por outra instituição de crédito sujeita às 
normas deste Aviso ou a disciplina equivalente;

3- Emergentes de activos representativos de créditos sobre Autoridades re-
gionais ou locais de Estados estrangeiros que mereçam a concordância pré-
via do BANCO DE CABO VERDE, ou que gozem de garantia incondicional 
e juridicamente vinculativa dessas autoridades;

4- Emergentes dos elementos extrapatrimoniais de rico baixo e médio baixo 
referidos na parte II do anexo ao Aviso n.º 4/2007, sobre Rácio de Solvabi-
lidade;

5- Emergentes de activos representativos de créditos sobre instituições de cré-
dito sujeitas à Supervisão do BANCO DE CABO VERDE, ou que tenham 
previamente merecido a sua concordância, com prazo de vencimento supe-
rior a três anos desde que:

a) representados por títulos efectivamente negociáveis num mercado consti-
tuído por operadores profissionais; 

b) cotados diariamente nesse mercado;

c) cuja emissão tenha sido autorizada pelas autoridades competentes do Es-
tado origem da instituição emitente, no caso de esta ser estrangeira.

12º.  Os títulos susceptíveis de servir de garantia dos riscos têm de obedecer às 
seguintes condições cumulativas:
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1- Não podem ser emitidos pela própria instituição, pela sua empresa mãe, por 
uma subsidiária de qualquer delas nem por qualquer entidade ligada ou em 
relação de grupo com o beneficiário da garantia.

2- Devem ser avaliados pelo valor de mercado, cotados numa bolsa ou efec-
tivamente negociáveis e regularmente cotados em mercado que seja pre-
viamente reconhecido como idóneo pelo BANCO DE CABO VERDE, a 
solicitação das instituições interessadas, e que funcione com intervenção de 
operadores profissionais reconhecidos.

3- Devem ter, em relação ao risco caucionado um sobrevalor de 100%, salvo 
se:

a) Os títulos forem acções, caso em que esse sobrevalor deve ser de 150%;

b) Os títulos tiverem sido emitidos por instituições de crédito ou outras en-
tidades relativamente às quais o Banco de Cabo Verde, previamente con-
sultado, tenha dado o seu acordo específico, caso em que esse sobrevalor 
poderá ser de, apenas, 50%.

4- A instituição beneficiária da garantia deve ter o direito de dispor dos valores 
dados em caução sem necessidade de recurso a qualquer acção judicial, em 
caso de incumprimento do devedor.

13º Com referência ao último dia de cada trimestre, e dentro de 30 dias se-
guintes, as instituições de crédito devem informar o BANCO DE CABO VERDE 
de todas as situações qualificáveis como de “grande risco”, indicando os clientes 
envolvidos, os tipos de riscos assumidos e os montantes respectivos.

14º Sem prejuízo do estabelecido nos números seguintes, os elementos do ac-
tivo e extrapatrimoniais devem ser considerados, para efeitos deste Aviso, pelos 
valores seguintes:

1- Os elementos do activo, pelo seu valor de inscrição no balanço, deduzido de 
provisões especificas;

2- Os elementos extrapatrimoniais enumerados na parte II do anexo ao Aviso 
n.º 4/2007, pelo valor nominal.

15º Quando um risco sobre um cliente estiver garantido por terceiro, poderá 
considerar-se, para todos os efeitos relevantes deste Aviso, que esse risco é as-
sumido sobre esse terceiro e não sobre o cliente, se o risco estiver incondicional 
e solidariamente garantido por instrumento juridicamente vinculativo, e desde 
que o garante tenha expressamente renunciado ao benefício da excussão prévia.

16º O BANCO DE CABO VERDE emitirá as instruções julgadas necessárias ao 
cumprimento das regras deste Aviso.

17º É revogado o Aviso nº 13/93, publicado no Boletim Oficial, I Série nº 40, de 
25 de Outubro.

18º Este Aviso entra imediatamente em vigor.
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Aviso nº 8/2007
de 19 de Novembro

Liquidez e Cobertura de Responsabilidades

Considerando que o risco de liquidez é inerente à actividade bancária, e consiste 
na possibilidade de ocorrência de incapacidade por parte de uma instituição em 
cumprir com as obrigações e os compromissos financeiros que assumiu, por falta 
de fundos disponíveis;

Considerando que nos termos do artigo 36º da Lei n.º 3/V/96, de 1 de Julho, 
compete às instituições de crédito manter níveis adequados de liquidez;

Considerando que cabe, nos termos do artigo 37º da mesma Lei, a obrigação 
de o Banco de Cabo Verde fixar por aviso as relações a observar entre rubricas 
patrimoniais e estabelecer limites prudenciais; 

Havendo necessidade de se proceder à alteração do quadro actual em matéria de 
regulamentação da liquidez e cobertura de responsabilidade por parte das insti-
tuições de crédito e parabancárias;

 No uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 23º e pela alínea c) do 
n.º 1 do artigo 42º da sua Lei Orgânica, aprovada pela Lei n.º 10/VI/2002, de 15 
de Julho, conjugado com os números 1 e 2 do artigo 37º da Lei Nº 3/V/96, de 1 de 
Julho, o Banco de Cabo Verde determina:

1º 1- O presente Aviso é aplicável a todas as instituições de crédito e instituições 
parabancárias sujeitas à supervisão do Banco de Cabo Verde, a seguir designadas 
apenas por instituições.

2- As instituições referidas no número anterior que de acordo com o disposto 
nos números 5 e 7 do Aviso n.º 2/2007, não apresentaram as suas demons-
trações financeiras de acordo com as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (NIRF), aplicarão igualmente as disposições deste Aviso com as 
necessárias adaptações.

2º As instituições devem manter um adequado equilíbrio entre os fundos apli-
cados (activos) e seus recursos financeiros (passivos) assegurando contar 
sempre com os recursos necessários a todas as suas operações e com condi-
ções e custos razoáveis.

3º A responsabilidade directa pela definição de um sistema compreensivo de 
administração da liquidez do banco é do seu Conselho de Administração que, no 
mínimo, deverá estabelecer, por escrito, as estratégias e políticas para a efectiva 
gestão da liquidez da instituição, garantir sua divulgação por toda a instituição e 
exigir o cumprimento do disposto nesta norma.

4º As instituições devem contar com estruturas internas adequadas para uma 
correcta e efectiva administração da liquidez que, pelo menos:

a) Inclua a participação da direcção executiva e gerentes da instituição;
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b) Defina os procedimentos para controlar e limitar o risco de liquidez;

c) Avalie a posição de liquidez da instituição para cada dia, para os próximos 
sete dias, para o mês seguinte, para noventa dias e para um ano; e

d) Conte com um adequado sistema de informação de gestão que permita 
acompanhar e controlar o risco de liquidez, apresentando relatórios tem-
pestivos à direcção e ao Conselho de Administração, bem como ao Banco 
de Cabo Verde.

5º Cabe a cada instituição avaliar e acompanhar as suas necessidades líquidas de 
fundos, estabelecendo um processo contínuo de avaliação, analisando a liquidez 
sob diferentes cenários e reavaliando periodicamente as hipóteses utilizadas na 
construção dessas análises.

6º As instituições devem rever periodicamente os mecanismos de acesso ao 
mercado, estabelecer e manter boas relações com os credores, manter uma ade-
quada diversificação das responsabilidades e procurar assegurar a possibilidade 
de realização dos activos em caso de necessidade.

7º As instituições devem definir planos de contingências para resolver situações 
de crise de liquidez e procedimentos para superar a falta de fundos em situações 
de emergência.

8º A administração da liquidez em moeda estrangeira será feita da mesma for-
ma pela instituição que deverá para tanto:

a) contar com um sistema para medir, monitorar e controlar a sua posição de 
liquidez nas principais moedas estrangeiras com que transacciona; e

b)  estabelecer, e rever com frequência, os limites das suas posições em moeda 
estrangeira, para períodos regulares de tempo, em termos agregados, e para 
cada uma das moedas com que transacciona, individualmente.

9º O sistema de controlo interno da instituição deve abranger o processo de 
administração do seu risco de liquidez e incluir uma revisão periódica indepen-
dente do sistema e a avaliação da sua eficácia.

10º Os relatórios de gestão de liquidez bem como os resultados das revisões 
mencionadas no número anterior devem ser disponibilizados ao Banco de Cabo 
Verde quando solicitados.

11º As instituições devem contar com um mecanismo para assegurar um ade-
quado sistema de informação ao público sobre o seu estado de liquidez e sobre a 
sua saúde financeira para garantir uma boa reputação.

12º 1-  As instituições devem manter um Rácio de Liquidez de pelo menos 20%, 
calculado da seguinte forma:

Activos de grande liquidez x 100

Passivo total, não incluindo fundos próprios
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2- Os Activos de grande liquidez elegíveis para inclusão no numerador do 
rácio incluem os seguintes valores:

a) Disponibilidades de caixa;

b) Ouro em barras;

c) Reservas mínimas compulsórias e livres mantidas no Banco de Cabo 
Verde; 

d) Depósitos em outras instituições financeiras;

e) Títulos do Tesouro de Cabo Verde e outros títulos de rendimento fixo de 
imediata negociação no mercado;

f) Operações interbancárias; e

g) Outras disponibilidades no BCV.

13º O Conselho de Administração de cada instituição deve fixar o rácio de co-
bertura para as responsabilidades exigíveis no prazo de 7 (sete) dias, 30 (trinta) 
dias, 90 (noventa) dias e em um ano, por valores activos realizáveis nos mesmos 
prazos, determinando que esses rácios sejam cumpridos pela instituição.

14º As instituições que, pela natureza de sua actividade, entendam que o rácio 
de liquidez deve ser menor que o estabelecido neste Aviso, devem encaminhar 
uma solicitação formal ao Banco de Cabo Verde com as suas razões e a indicação 
do rácio que propõem estabelecer, cabendo ao Banco de Cabo Verde deliberar no 
prazo de quinze dias.

15º 1-  As instituições devem submeter ao Banco de Cabo Verde, até ao dia 10 
do mês seguinte, em formato por este prescrito pelo Banco, o cálculo do Rácio de 
Liquidez e o mapa de cobertura de responsabilidades exigíveis em 7 dias, 30 dias, 
90 dias e em um ano.

2- Em caso de incumprimento por parte das instituições das normas relativas 
à liquidez e cobertura de responsabilidades, o valor das insuficiências de co-
bertura de responsabilidades será deduzido aos fundos próprios de acordo 
com o previsto na alínea d) do n.º 12 do Aviso n.º 3/2007.

16º Ficam revogados os números 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do Aviso n.º 12/99, pu-
blicado na I Série do Boletim Oficial n.º 24, de 12 de Julho, com as alterações 
introduzidas pelo Aviso n.º 2/2006, publicado no Boletim Oficial n.º 9, de 27 de 
Fevereiro.

17º Os números 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º e 15º do Aviso n.º12/99 pu-
blicado na I Série do Boletim Oficial n.º 24, de 12 de Julho, com as alterações 
introduzidas pelo Aviso n.º 2/2006, publicado no Boletim Oficial n.º 9, de 27 de 
Fevereiro, passam a ler-se números 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º respectivamente, 
do mesmo Aviso.

18º O preâmbulo do Aviso n.º 12/99 passa a ter a seguinte redacção:

“Com vista a assegurar a constante liquidez e cobertura das responsabilidades 
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das instituições de crédito, o Banco de Cabo Verde, no exercício da com-
petência que lhe é atribuída pelos números 1 e 2 do Artigo 37º da Lei Nº 
3/V/96 de 1 de Julho, determina o seguinte:”

19º O n.º 1 do Aviso n.º 12/99 passa a ter a seguinte redacção:

 “1º Para além do escrupuloso respeito pelas normas estabelecidas, no Aviso 
n.º 8/2007, no que respeita à liquidez e cobertura de responsabilidades, as 
instituições ficam ainda obrigadas à constituição de disponibilidades mí-
nimas de caixa, que, sendo fixadas em função das necessidades da política 
monetária, podem também permitir uma gestão reforçada da respectiva li-
quidez nos termos que o BANCO DE CABO VERDE entenda convenientes, 
caso a caso.”

20º É republicado em anexo o Aviso n.º 12/99, com as alterações introduzidas 
pelo presente Aviso.

21º O Banco de Cabo Verde fixará por Instrução os procedimentos a adoptar 
pelas instituições, tendo em vista o cumprimento do disposto no presente Aviso. 

22º O presente Aviso entra em vigor na data da sua publicação no Boletim Ofi-
cial.

O Governador, Carlos Augusto de Burgo

Aviso nº 12/99
de 12 de Julho

Com vista a assegurar constante liquidez e cobertura das responsabilidades das 
instituições de crédito, o Banco de Cabo Verde, no exercício da competência que 
lhe é atribuída pelos números 1 e 2 do Artigo 37º da Lei nº 3/V/96 de 1 de Julho, 
determina o seguinte: 

1º A importância das responsabilidades efectivas para com terceiros, em moeda 
nacional ou estrangeira, exigíveis à vista ou a prazo até 90 dias, inclusive deverá 
estar, em qualquer momento, totalmente coberta pelos seguintes valores: 

1. Valores elegíveis para integração nas disponibilidades de caixa; 

2. Outros valores activos com exclusão das participações financeiras e outras 
imobilizações, expressos em moeda nacional ou estrangeira desde que rea-
lizáveis a prazo não superior a 90 dias. 

2º A importância das responsabilidades efectivas para com terceiros, em moeda 
nacional ou estrangeira, exigíveis por prazo superior a 90 dias deverá estar, em 
qualquer momento, totalmente coberta pelos seguintes valores: 

1. Excesso dos valores referidos no nº 1 sobre as responsabilidades no mesmo 
mencionadas; 

2. Outros valores activos, desde que seguramente realizáveis, em prazo inferior 
a um ano. 



160 161

3º As responsabilidades a que se refere o nº 1, no caso das instituições de crédito 
que só praticam ó crédito a mais de 1 ano, podem ser cobertas por valores acti-
vos, expressos em moeda nacional e representativos de operações realizáveis por 
prazo não superior a 1 ano. 

4º Consideram-se valores elegíveis para integração nas disponibilidades de 
caixa: 

1. Notas e moedas em cofre bem como os saldos relativos ao fecho de cada dia 
das contas de depósito à ordem abertas por cada instituição no Banco de 
Cabo Verde, e ainda o saldo de TIM (Títulos de Intervenção Monetária) que 
as instituições possuam em carteira, até ao limite de 3% da base de incidên-
cia das disponibilidades mínimas de caixa. 

2. Ouro amoedado ou em barra; 

5º Consideram-se, como outros valores activos:

1. Títulos emitidos ou garantidos pelo Banco de Cabo Verde ou pelo Estado 
de Cabo Verde; 

2. Títulos com cotação em bolsas estrangeiras que o Banco de Cabo Verde, 
uma vez previamente consultado pela instituição, expressamente considere 
idóneas para o efeito; 

3. Certificados de depósito ou títulos negociáveis de análoga natureza, emitidos 
por bancos e com vencimento dentro dos diversos prazos acima referidos; 

4. Empréstimos a clientes, qualquer que seja a sua forma jurídica, mas exclu-
ídos, designadamente, os descobertos decorrentes de créditos não garan-
tidos ou sem vencimento fixado e com vencimento dentro dos diversos 
prazos acima referidos; 

5. Disponibilidades que cada instituição tenha negociado no mercado inter-
bancário, deduzidas das responsabilidades assumidas no mesmo mercado a 
prazo de noventa dias ou inferior;

6. Crédito ao Estado ou concedido com aval do Estado e com vencimento den-
tro dos diversos prazos acima referidos; 

7. Outras aplicações que o Banco de Cabo Verde, após consulta prévia feita 
pela instituição, considere idóneas para efeitos do presente aviso.

8. Outros valores activos, desde que realizáveis a prazo não superior a noventa 
dias, designadamente, cheques e ordens a receber sobre o Banco de Cabo 
Verde e outras entidades que o mesmo, uma vez consultado pela instituição, 
considere idóneas para o efeito; 

6º No apuramento dos valores activos de cobertura serão obrigatoriamente 
deduzidos dos elementos acima referidos pelo respectivo valor contabilístico, os 
seguintes: 

1. Participações financeiras e outras imobilizações expressas em moeda nacio-
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nal ou estrangeira sem prejuízo de possíveis excepções abertas nos termos 
do presente aviso; 

2. Todos os créditos que, se encontrem há mais de trinta dias em situação de 
mora, no que respeita ao pagamento quer de juros quer de capital;

3. As aplicações não denominadas em moeda convertível ou em unidades de 
conta internacionais.

7º Para além do escrupuloso respeito pelas normas acima estabelecidas no que 
respeita à liquidez e cobertura de responsabilidades, as instituições ficam ainda 
obrigadas à constituição de disponibilidades mínimas de caixa, que, sendo fixa-
das em função das necessidades da política monetária, podem também permitir 
uma gestão reforçada da respectiva liquidez nos termos que o Banco de Cabo 
Verde entenda convenientes, caso por caso. 

8º Estão sujeitas à constituição de disponibilidades mínimas de caixa as institui-
ções de crédito que no âmbito da sua actividade assumam as seguintes responsa-
bilidades:

1. Depósitos à ordem; 

2. Depósitos a prazo até dois anos; 

3. Outras responsabilidades até dois anos. 

9º O Banco de Cabo Verde poderá dispensar da constituição de disponibilidades 
mínimas de caixa as instituições cujos valores da base de incidência não excedam 
determinado montante que fixe, caso por caso ou em termos genéricos. 

10º O Banco de Cabo Verde fixará, sempre que o entender conveniente, por 
Aviso autónomo e sem prejuízo da validade do presente, o montante médio das 
disponibilidades mínimas de caixa e o período sobre o qual se fará o respectivo 
apuramento.

11º 1- As disponibilidades mínimas de caixa devem estar integralmente repre-
sentadas por depósito no Banco de Cabo Verde, em nome da instituição, o qual 
poderá ou não ser total ou parcialmente remunerado, nos termos de instruções 
que o Banco emita, entendendo-se que não serão remunerados se nele nada esti-
ver disposto sobre a matéria.

2. Os depósitos referidos no número anterior poderão ser representados por 
Títulos de Depósitos e outros títulos a definir por instruções emitidas para 
o efeito pelo Banco de Cabo Verde, que igualmente estabelecerá por instru-
ção específica o regime dos Títulos de Depósito. 

12º 1- Sempre que se verificar por parte de uma instituição o não cumprimento 
das suas obrigações no que respeita a disponibilidades mínimas de caixa, nos 
termos do presente Aviso, fica ela obrigada a constituir um depósito suplementar, 
não remunerado, no Banco de Cabo Verde, cujo montante poderá ser fixado pelo 
Banco de Cabo Verde até ao triplo da insuficiência verificada, devendo ser manti-
do, durante um número de dias igual àquele em que esta se tenha verificado. 
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2. As decisões tomadas em conformidade com o número precedente serão co-
municadas directamente pelo Banco de Cabo Verde à instituição visada. 

13º O Banco de Cabo Verde fixará por instruções os procedimentos a adoptar 
pelas instituições, tendo em vista o cumprimento do disposto no presente Aviso. 

14º É revogado o Aviso n.º 12/98, de 28 de Dezembro.

15º O presente Aviso entra em vigor na data da sua publicação no Boletim Ofi-
cial. 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 23 de Junho de 
1999. - O Governador, Oswaldo Miguel Sequeira.





3. ATRIBUIÇÕES DO BANCO DE CABO VERDE NO SECTOR SEGU-
RADOR

- Decreto-Legislativo nº 1/2000, de 31 de Janeiro

Define as Atribuições do Banco de Cabo Verde no sector segurador

- Decreto-Lei nº 52-F/90, de 4 de Julho

- Portaria nº 40/2005, de 04 de Julho

- Aviso nº 2/2005, de 29 de Agosto
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Decreto-Legislativo nº 1/2000
de 31 de Janeiro

O Decreto-Lei nº 52/96, de 26 de Dezembro, extinguiu o Instituto de Seguros de 
Cabo Verde, determinando que as atribuições daquele organismo passavam para 
o Banco de Cabo Verde.

Não obstante, o relevo económico e financeiro da actividade seguradora, o ca-
rácter constringente da iniciativa privada, indissociável da própria existência de 
uma autoridade pública de supervisão de um sector económico, de algumas das 
atribuições e competências que ora cabem ao Banco de Cabo Verde e a aplicação 
do princípio da segurança jurídica, não se compadecem com a definição das atri-
buições e competências do Banco de Cabo Verde por permissão para um diploma 
legal revogado.

A respeito do princípio da segurança jurídica acresce a necessidade de reforma 
das atribuições e competências da autoridade de supervisão da actividade segu-
radora, quer face ao novo quadro legal que progressivamente se está a implantar 
em Cabo Verde, quer, para dar resposta as novas realidades que se projectam, em 
especial os fundos de pensões e suas entidades gestoras.

Não se afigura, contudo, aconselhável, no momento presente, uma restrutura-
ção de fundo e global dos estatutos do Banco de Cabo Verde que justificaria uma 
intervenção legislativa ao nível da sua lei orgânica; ambiciona o presente diploma 
explicitar o regime jurídico vigente no domínio das atribuições e competências 
da autoridade de supervisão da actividade seguradora, suprir algumas lacunas 
existentes e dotar o Banco de Cabo Verde de algumas competências inovadoras 
e de meios de actuação eficazes face às novas realidades emergentes e ao novo 
enquadramento legal do sector.

Assim:

Ao abrigo da autorização legislativa concedida pela Lei nº 109/V/99, de 2 de 
Agosto;

No uso da faculdade conferida pela alínea b) do número 2 do artigo 203º da 
Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º

Objecto

O presente diploma define as atribuições do Banco de Cabo Verde no sector 
segurador.

Artigo 2º

Atribuições

1. São atribuições do Banco de Cabo Verde no sector segurador:

a) Assistir o Governo na definição da política para o sector segurador, nele se 
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incluindo as actividades conexas ou complementares da actividade segura-
dora e resseguradora, os fundos de pensões e a actividade de mediação de 
seguros;

b) Implementar e exercer o controlo de execução dessa política;

c) Regulamentar, fiscalizar e supervisionar a actividade seguradora e ressegu-
radora, as actividades conexas ou complementares da actividade segura-
dora e resseguradora, os fundos de pensões e a actividade de mediação de 
seguros;

d) Colaborar com as autoridades congéneres de outros Estados, nos termos de 
protocolos subscritos pelo Banco de Cabo Verde.

2.  A supervisão do Banco de Cabo Verde abrange toda a actividade das empre-
sas a ela sujeitas, incluindo as actividades conexas ou complementares da activi-
dade principal.

Artigo 3º

Competências

1. Cabe ao Banco de Cabo Verde, no exercício das suas atribuições no sector 
segurador, praticar todos os actos necessários à conveniente regulamentação e 
fiscalização das actividades e empresas referidas no artigo anterior.

2. Compete, nomeadamente, ao Banco de Cabo Verde:

a) Apresentar ao Governo propostas legislativas sobre matérias das suas atri-
buições;

b) Dar parecer ao Ministro responsável pelas Finanças sobre matérias concer-
nentes às actividades e empresas sujeitas à sua supervisão e, designadamen-
te, sobre a constituição, cisão e fusão de empresas de seguro directo e de 
resseguro e de sociedades gestoras de fundos de pensões, bem como sobre 
o seu encerramento e liquidação, assim como sobre pedidos de transferên-
cia de carteiras, alterações de estatutos e aumento ou redução de capital 
social;

c) Autorizar a exploração de ramos ou modalidades de seguros, bem como 
cancelar a autorização a pedido da seguradora, e definir apólices uniformes 
para determinados contratos de seguro;

d) Apreciar e aceitar o depósito de bases técnicas, condições gerais e especiais e 
condições tarifárias dos contratos, bem como, quando a legislação aplicável 
o determinar, aprovar as mesmas bases e condições dos contratos;

e) Apreciar as contas de exercício das empresas sujeitas à sua supervisão, po-
dendo impor rectificações sempre que apresentem deficiências;

f) Certificar as empresas sujeitas à sua supervisão;



168 169

g) Acompanhar  a actividade das empresas  sujeitas à sua supervisão e vigiar  
pelo cumprimento das normas aplicáveis e pela observância da boa técnica 
seguradora.

h) Inspeccionar, sempre que o entenda conveniente, as empresas sujeitas à sua 
supervisão, requisitar delas informações e documentos, e proceder averi-
guações e exames em qualquer entidade ou local, no quadro de desempe-
nho das suas atribuições;

i) Instaurar e instruir processos de transgressão ou de ilícito de mera orde-
nação social, e aplicar ou propor ao Ministro responsável pelas Finanças a 
respectiva sanção, bem como proceder à liquidação das sanções pecuniárias 
aplicadas;

j) Suspender as autorizações concedidas e determinar a suspensão temporária 
ou retirada definitiva de clausulados e condições tarifárias e a comercialização 
de produtos, quando ocorra violação da lei ou haja risco ilegítimo para os 
interessados ou para o equilíbrio da exploração da empresa ou do sector;

k) Certificar os agentes de mediação de seguros ou de resseguros e exercer a 
respectiva supervisão;

l) Atender, analisar e dar parecer sobre pedidos de informação e reclamações 
que lhe sejam apresentados por particulares ou por organismos oficiais, 
não resolvidos noutras instâncias, relativamente ao exercício da actividade 
seguradora, dos fundos de pensões e da mediação;

m) Fazer-se representar em organismos internacionais que se ocupem de ma-
térias relacionadas com a supervisão das actividades e empresas referidas 
no artigo anterior;

n) Assegurar a recolha, tratamento e publicação de dados estatísticos sobre o 
sector segurador, bem como de outros elementos informativos necessários 
para fins estatísticos;

o) Elaborar ou patrocinar estudos técnicos relevantes para o desempenho das 
suas funções, bem como desencadear outras acções de apoio à actividade 
do sector;

p) Praticar quaisquer outros actos que lhe sejam cometidos por legislação 
nacional, ou que o Ministro responsável pelas Finanças entenda confiar-lhe 
por delegação.

3. No âmbito das suas atribuições, o Banco de Cabo Verde emitirá Avisos, de 
cumprimento obrigatório pelas entidades sujeitas à sua supervisão, as quais serão 
publicadas na I Série do Boletim Oficial.

4. O Banco de Cabo Verde poderá recorrer às instâncias judiciais sempre que 
necessário para garantia eficaz dos interesses dos credores específicos de seguros 
e de fundos de pensões, nomeadamente para efeitos de declaração de falência, 
devendo ser sempre ouvido pelo tribunal antes de proferida essa declaração.
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Artigo 4º

Irregularidades

1.  No exercício das suas atribuições no sector segurador, o Banco de Cabo Verde 
emitirá instruções vinculativas para que sejam sanadas as irregularidades de que 
tenha conhecimento nas empresas sujeitas à sua supervisão, adoptando os actos 
necessários para o efeito.

2. São ineficazes os actos praticados em violação de proibições específicas 
emitidas pelo Banco de Cabo Verde no exercício das suas atribuições no sector 
segurador.

Artigo 5º

Requisição de informações

1. O Banco de Cabo Verde poderá requisitar das autoridades e de todas as en-
tidades públicas informações necessárias ao exercício das suas atribuições no 
sector segurador.

2. O Banco de Cabo Verde poderá requisitar informações relevantes a quaisquer 
entidades privadas e, designadamente, a indivíduos ou a pessoas colectivas que 
participem nas empresas sujeitas à sua supervisão ou sejam por elas participadas 
e a indivíduos ou pessoas colectivas que exerçam actividades que caiba ao Banco 
de Cabo Verde fiscalizar.

Artigo 6º

Entrada em vigor

O presente diploma entra imediatamente em vigor.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

Carlos Veiga — José Ulisses Correia e Silva.

Promulgado em 31 de Janeiro de 2000.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS GOMES MON-

TEIRO.

Referendado em  31 de Janeiro de 2000.

O Primeiro Ministro, Carlos Veiga.
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Decreto-Lei nº 52-F/90
de 4 de Julho

Com a alteração dos artigos 11º e 59º da Constituição da República de Cabo 
Verde, introduzidas pela Lei Constitucional nº 1/III/88, a delimitação dos sectores 
de propriedade e das actividades económicas, não contempladas no referido artº 
11º, entre as quais se encontra o exercício da actividade seguradora, foi reservada 
a lei da competência da Assembleia Nacional Popular. 

Tal delimitação veio a ser materializada pela Lei nº 52/III/89 de 13 de Julho, 
que entendeu deixar para ser regulado por lei especial, o exercício da actividade 
seguradora, sendo este o objecto do presente diploma. 

Procurou-se garantir de forma efectiva o acesso de entidades privadas à 
actividade seguradora, mas criando as salvaguardas necessárias de forma a evitar 
o risco de instabilidade num sector tão sensível como este, tendo em atenção a 
especial relevância social dos interesses nele envolvidos e mesmo o seu impacto 
sobre algumas importantes variáveis macroeconómicas. 

Assim, foi instituído um mecanismo de autorização prévia que terá em 
consideração o preenchimento de vários requisitos, os quais visam sobretudo 
garantir a solidez financeira das novas seguradoras e uma concorrência sã e 
equilibrada. 

Razões ponderosas ditadas pelo estádio actual da nossa economia nomeadamente 
a reduzida dimensão do mercado e a necessidade de estabilidade da indústria de 
seguros levam a que, pelo menos nesta fase, a actividade seguradora possa ser 
exercida unicamente por seguradoras públicas ou de capitais públicos e por 
sociedades anónimas de responsabilidade limitada constituídas nos termos da 
presente lei. 

Exclui-se a possibilidade de exercício da actividade às agências e às mútuas de 
seguro, uma vez que poderiam vir a segmentar o mercado segurador em termos 
de inviabilizarem o desenvolvimento harmónico e rentável do sector. 

A natureza social da actividade seguradora aliada à necessidade de verificação 
prévia de requisitos objectivos e subjectivos para a salvaguarda dos interesses a ela 
subjacentes determinou a concessão da autorização prévia para o seu exercício 
caso a caso. 

Exige-se para a autorização a exploração conjunta dos ramos “Não vida” (tanto 
nos obrigatórios como nos facultativos) e “Vida” permitindo-se, entretanto, a 
especialização de companhias no ramo “Vida”. 

Fixa-se os capitais mínimos das sociedades de seguros que de futuro venham a 
ser fundadas, condicionando-se ao mesmo tempo o seu desembolso total inicial 
de modo serem compridas todas as obrigações legais e a evitar a improvisação 
de organismos artificiais que nesta actividade mais do que em nenhuma outra 
concorrem para o desprestígio geral. A entrada em vigor deste diploma a 1 de 
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Janeiro de 1991, com produção de certos efeitos a meio desse ano, visa adaptar 
o nosso mercado, até agora explorado em exclusivo pelo Estado, à abertura do 
sector constitucionalmente reconhecida. 

Ao abrigo da autorização legislativa concedida pelo artº 12º da Lei n2 52/III/89 
de 13 de Junho; 

No uso da faculdade conferida peja alínea f) do nº 1 do artº 75º da 

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1º

Âmbito do diploma

1.  O acesso à actividade seguradora em território nacional rege-se pelas dispo-
sições do presente diploma e demais legislação complementar.

2.  Os seguros sociais efectuados no âmbito dos Sistemas de Previdência Social vi-
gentes não se consideram como actividade seguradora para efeitos deste diploma.

3.  Fica exceptuado do disposto no número antecedente o Seguro Obrigatório 
de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, instituído pelo Decreto- Lei n.º 
84/78 de 22 de Setembro que passa a estar integrado na actividade seguradora.

Artigo 2º

Entidades que podem exercer a actividade seguradora

Só podem exercer a actividade seguradora, desde que devidamente autorizadas, 
nos termos do presente diploma, as seguradoras públicas, criadas por força da lei 
caboverdeana e as sociedades anónimas de responsabilidade limitada.

Artigo 3º

Objecto das seguradoras

As entidades referidas no artigo anterior devem ter por objecto exclusivo o exer-
cício da actividade de seguro directo e, eventualmente, de resseguro de ramos “Não 
Vida” e “Vida” podendo exercer actividades conexas ou complementares da de 
seguro ou resseguro, nomeadamente no que respeita a actos e contratos relativos a 
salvados, reedificação e reparação de prédios, reparação de veículos, manutenção de 
postos clínicos e aplicações de provisões e capitais.

Artigo 4º

Exercício do resseguro

O resseguro pode ser efectuado por seguradoras ou resseguradoras constituídas 
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de harmonia com a lei caboverdeana, ou por entidades estrangeiras, desde que 
autorizadas a exercer a actividade de resseguro no seu país de origem.

Artigo 5º

Âmbito da autorização

1. A autorização para o exercício da actividade seguradora é concedida para 
todo o território cabo-verdiano.

2. A autorização só é concedida para a exploração conjunta dos ramos obrigató-
rios e facultativos tanto para o seguro directo como para o resseguro.

3. A autorização poderá, todavia ser concedida, apenas para a exploração de 
seguros de vida.

4. Às seguradoras inicialmente autorizadas a explorar apenas o ramo “Vida” po-
derá ser concedida autorização posterior para a exploração conjunta dos ramos 
“Não Vida”.

5. A definição e nomenclatura dos ramos “Não Vida” e “Vida” será objecto de 
legislação regulamentar.

CAPITULO II

Artigo 6º

Autoridade de controlo

1. Será criada por diploma especial e no âmbito ou sob tutela do Ministro das 
Finanças, uma autoridade de controlo da actividade seguradora a quem competi-
rá nomeadamente, e para além de outras atribuições julgadas convenientes:

a) Dar parecer ao Ministro das Finanças sobre as matérias que vierem a ser 
definidas no respectivo diploma;

b) Coordenar, regular e fiscalizar a actividade seguradora e resseguradora em 
todo o território nacional;

c) Propor sanções por violação das normas reguladoras da actividade seguradora.

2. O Ministro das Finanças poderá delegar na autoridade de controlo, no todo ou 
em parte, as competências conferidas pelo n.º 2 do artigo 14º e pelo artigo 17º.

CAPITULO III

Das sociedades anónimas de seguros

SECÇÃO I

Regime geral

Artigo 7º

Constituição, denominação e legislação aplicável
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1. O disposto na presente secção aplica-se à constituição de seguradoras de 
nacionalidade cabo-verdiana, por pessoas singulares ou colectivas, ainda que no 
respectivo capital participem entidades do sector público.

2. Rege-se por lei especial a constituição de seguradoras do sector público nas 
quais não participem capitais privados.

3. Da denominação das sociedades deve constar expressão de que resulte inequi-
vocamente que o seu objecto é o exercício da actividade seguradora.

4. As sociedades anónimas de seguros abrangidas pelo disposto nesta secção 
regem-se pelo presente diploma e pelo Código Comercial e demais legislação 
complementar em tudo o que não contraria este decreto-lei, ou quaisquer outras 
disposições legais específicas da actividade seguradora.

Artigo 8º

Autorização específica e prévia

1.  A constituição das seguradoras referidas no n.º1 do artigo anterior depende de 
autorização, caso a caso, a conceder por despacho conjunto do Primeiro-ministro e do 
Ministro das Finanças.

2.  A autorização é sempre precedida de parecer da entidade fiscalizadora prevista no 
artigo 6º.

Artigo 9º

Condições e critérios para a concessão da autorização

1. É condição essencial para que a autorização seja concedida, que a criação da 
seguradora satisfaça a necessidade do mercado segurador e, os seus promotores 
se comprometem a: 

a)  Adoptar a forma de sociedade anónima de responsabilidade limitada;

b) Dotar a sociedade com capital social não inferior ao mínimo estabelecido 
neste diploma, inteiramente subscrito no acto de constituição e nessa data 
realizado em montante não inferior aquele mínimo devendo o restante ser 
realizado no prazo de seis meses a contar da mesma data;

c) Que o concelho de administração da sociedade seja constituído por um mí-
nimo de três membros detendo poderes bastantes para, com efectividade, 
determinar toda a orientação da actividade da seguradora.

2. Na apreciação da necessidade e oportunidade da seguradora cuja autorização 
se requer deverão ser tidos especificamente em conta os seguintes critérios:

a) Possibilidade de a seguradora melhorar a diversidade e qualidade dos servi-
ços prestados ao público;

b) Idoneidade dos accionistas fundadores no que for susceptível de, directa 
ou indirectamente, exercer influência significativa na actividade da segu-
radora;
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c) Suficiência dos meios técnicos e recursos financeiros;

d) Compatibilidade entre as perspectivas de desenvolvimento da seguradora e 
a manutenção de uma sã concorrência no mercado.

Artigo 10º

Instrução do requerimento

1. O pedido de autorização será apresentado ao Ministro das Finanças, acompa-
nhado dos seguintes elementos:

a) Exposição fundamentada das razões justificativas da constituição da segu-
radora;

b) Projecto dos estatutos;

c) Estrutura orgânica, com especificação dos meios materiais, técnicos e humanos 
a utilizar;

d) Declaração do compromisso de que, no acto da construção e como condi-
ção da mesma, se mostrará depositado no Banco de Cabo Verde o montante 
do capital social referido no artigo 21º;

e) Identificação pessoal e profissional dos accionistas fundadores, com especi-
ficação do número de acções por cada um subscrito;

f) Certificado do registo  criminal dos accionistas fundadores, quando pessoas 
singulares, e dos respectivos administradores, directores ou gerentes, quan-
do pessoas colectivas, emitido há menos de 90 dias;

g) Declaração de que nem os accionistas fundadores nem sociedades ou em-
presas cujo controle tenham assegurado ou de que tenham sido adminis-
tradores, directores ou gerentes foram declarados em estado de insolvência 
ou falência.

2. O pedido de autorização será ainda instruído com um programa de activida-
de, que incluirá, pelo menos os seguintes elementos:

a) Condições gerais e especiais das apólices, tarifas e, no caso de se pretender 
explorar seguro de vida, as correspondentes bases técnicas;

b) Princípios orientadores do resseguro, aceite e cedido, que se propõe seguir;

c) Previsão das despesas de implantação e instalação, nomeadamente nos as-
pectos administrativos e comercial;

d) Previsões relativas a cada um dos três primeiros exercícios sociais, em rela-
ção aos seguintes aspectos:

1 - Encargos de gestão, nomeadamente despesas gerais e comissões;

2 - Número de trabalhadores e respectiva massa salarial;

3 - Prémios, sinistros e provisões técnicas, referentes ao seguro directo e ao 
resseguro;
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4 - Situação semestral da tesouraria;

5 - Garantias financeiras que deve possuir de harmonia com as disposi-
ções legais em vigor;

6 - Meios financeiros destinados a garantir os compromissos assumidos;

3- Os requerentes designarão de  entre si um que a todos represente perante as 
autoridades encarregadas de apreciar o pedido de autorização ou de sobre ele se 
pronunciarem.

Artigo 11º

Instrução do processo

A entidade referida no art.º 6º poderá solicitar aos requerentes quaisquer es-
clarecimentos ou elementos adicionais e efectuar as averiguações que considere 
necessárias ou úteis à elaboração do seu parecer ou à instrução do processo de 
autorização, sem prejuízo do cumprimento dos prazos estabelecidos na presente 
secção, os quais poderão, em caso de justificada necessidade, ser prorrogados pelo 
Ministro das Finanças.

Artigo 12º

Elaboração de pareceres

1. A entidade referida no art.º 6º deverá remeter o seu parecer ao Ministro das Fi-
nanças no prazo máximo de 120 dias, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

Artigo 13º

Caducidade de autorização

1. A autorização caduca, se os requerentes a ela expressamente renunciarem, 
bem como se a seguradora não se constituir formalmente no prazo de 6 meses ou 
se não iniciar a actividade do prazo de 12 meses.

2. Os prazos referidos no número anterior contam-se a partir da data da auto-
rização.

Artigo 14º

Cumprimento do programa de actividades

1. Durante os 3 exercícios sociais que são objecto de previsões referidas na alínea 
d) do nº 2 do artigo 10º, a seguradora deve apresentar semestralmente, à entidade 
referida no art.º 6º um relatório circunstanciado sobre a forma como o programa 
de actividades que está a ser executado.

2.  Se se verificar desequilíbrio na situação financeira da empresa, serão impostas me-
didas de reforço das respectivas garantias financeiras, cujo incumprimento pode levar o 
Ministro das Finanças, mediante proposta apresentada da entidade referida no art.º 6º, 
a revogar a autorização.
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Artigo 15º

Revogação da autorização

1. Sem prejuízo do disposto em legislação complementar ou sobre sanções 
aplicáveis às infracções às normas da actividade seguradora ou à inexistência ou 
insuficiência de garantias financeiras mínimas, a autorização pode ser revogada 
quando se verifique alguma das seguintes situações:

a) Ter sido obtida por meio de falsas declarações ou outros meios ilícitos, sem 
prejuízo das sanções penais que no caso couberem;

b) A seguradora cessar ou reduzir significativamente a actividade por período 
superior a 6 meses;

c) Deixar de verificar-se algumas das condições de acesso à actividade segura-
dora exigidas no presente diploma;

d) Ser recusado, por falta de preenchimento dos requisitos referidos nos n.ºs 1 e 
3 do art.º 24º, o registo da designação de qualquer dos membros de conselho 
de administração.

2.  O facto previsto na alínea d) do número anterior não constituirá funda-
mento de revogação se, no prazo estabelecido pela entidade referida no art. 6º , 
a seguradora tiver procedido à designação de outro administrador cujo registo 
seja aceite.

3.  Quando for revogada a autorização a uma seguradora já constituída, proce-
der-se-à à sua liquidação nos termos da lei.

Artigo 16º

Formalidade da revogação

1. A revogação da autorização, ouvida a entidade referida no art.º 6º reveste a 
forma de despacho conjunto do Primeiro-ministro e do Ministro das Finanças.

SECÇÃO II

Regime especial

Artigo 17º

Normas aplicáveis

A constituição de seguradoras, quando requerida, no todo ou em parte, por 
pessoas singulares ou colectivas de nacionalidade estrangeira, aplica-se o disposto 
nos artigos 7º, n.ºs 3 e 4, e 8º e 16º deste diploma, com as especialidades constan-
tes da presente secção.

Artigo 18º

Instrução de requerimento

1.  Relativamente a accionistas fundadores estrangeiros, que sejam seguradoras 
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ou outras pessoas colectivas, o pedido de autorização será ainda instruído com os 
elementos seguintes:

a) Certificado, passado pela entidade competente do estado de origem, a qual 
conste que a requerente se acha aí legalmente constituída e autorizada a exer-
cer a sua actividade;

b) Estatutos ou pacto social da requerente, certificado do último balanço apro-
vado o extracto da respectiva conta de lucros e perdas;

c) Relação, acompanhada de notas biográficas, das pessoas que integram os 
órgãos de administração ou de direcção da requerente;

d) Distribuição do capital social da requerente e relação dos accionistas titula-
res de mais de 5% do mesmo capital;

e) Relação das seguradoras, resseguradoras e outras empresas em cujo capital 
a requerente participe;

f) Documento de autorização da Assembleia-geral da requerente, ou de re-
presentantes legais com poderes bastantes, para a participação daquela na 
seguradora a constituir;

g) Certificado, emitido pela autoridade competente do país de origem, do qual 
conste que a requerente foi autorizada a participar na seguradora a consti-
tuir ou de que não é necessária tal autorização;

h) Memória explicativa da actividade da requerente no âmbito internacional e, 
nomeadamente, nas relações seguradoras, resseguradoras ou de outro tipo 
mantidas com empresas ou entidades cabo-verdianas.

2. Os certificados referidos nas alíneas a) e g) do número anterior não deverão 
ter sido passados há mais de 3 meses.

Artigo 19º

Tradução e legalização de documentos

Todos os documentos destinados a instruir o pedido de autorização devem ser 
devidamente traduzidos e legalizados, salvo dispensa expressa da entidade refe-
rida no artigo 6º.

SECÇÃO III

Capital e reservas

Artigo 20º

Capitais mínimos

Nenhuma seguradora abrangida pelo disposto neste capítulo pode constituir-
se, com capital social inferior aos seguintes valores:

a) Para exploração de seguros de “Vida” e “Não Vida” 2.000.000.000$00 (du-
zentos milhões de escudos);
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b) Para praticar só seguros de “Vida” 50.000.000$00 (cinquenta milhões de 
escudos).

Artigo 21º

Participação no capital

1.  As seguradoras autorizadas no termos do presente diploma devem observar 
as seguintes regras:

a) São obrigatoriamente nominativas ou ao portador registadas as acções re-
presentativas de pelo menos, 80% do capital social;

b) Nenhum accionista pode, directamente ou por interposta pessoa, deter par-
ticipação superior a um quinto do capital social, salvo se participação mais 
elevada, mas não superior a um terço, for em casos especiais, devidamente 
autorizada pelo Ministro das Finanças, ouvida a entidade a que se refere o 
artigo 6º;

c) A transmissão inter vivos, por qualquer título, das acções, quando dela 
resulte participação superior a um quinto, bem como qualquer acto que 
envolva a atribuição de direito de voto ou outros direitos sociais a pessoa di-
versa do respectivo titular, dependem, sob pena de nulidade, de autorização 
do Ministro das Finanças, ouvida a entidade a que se refere o artigo 6º;

d) Até 5 dias antes da data da realização de assembleias-gerais, deverá 
ser publicada, no Boletim Oficial e numa publicação periódica da lo-
calidade da sede, a lista dos accionistas com acções nominativas, com 
indicação das respectivas indicações.

2. O disposto nas alíneas b) e c) do número anterior não se aplica ao Estado, 
enquanto accionista de sociedades anónimas de seguros.

3. Os aumentos de capitais das seguradoras carecem de autorização prévia do 
Ministro das Finanças, ouvida a entidade a que se refere o art.º 6º.

Artigo 22º

Reserva legal

1. Uma fracção não inferior a 10% dos lucros líquidos das sociedades de seguros 
autorizadas nos termos deste capítulo deve ser destinada à formação da reserva 
legal, até à concorrência do capital social.

SECÇÃO IV

Administração e fiscalização

Artigo 23º

Composição dos órgãos sociais

1. Os membros do conselho de administração têm de preencher os seguintes 
requisitos:



180 181

a) Possuírem qualificação adequada, nomeadamente através de experiência 
profissional ou de graus académicos, e reconhecida idoneidade;

b) Não terem sido condenados por roubo, furto, abuso de confiança, emissão 
de cheques sem cobertura, burla, falência, falsificação dolosa ou extorção;

c) Não terem sido declarados, por sentença transitada em julgado, falidos ou 
insolventes ou julgados responsáveis pela falência de empresas cujo domí-
nio haja assegurado ou de que tenham sido administradores, directores ou 
gerentes;

d) Não terem desempenhado as funções referidas na alínea anterior em em-
presa cuja falência tenha sido prevenida ou suspensa por intervenção do 
Estado, concordata do Estado, concordata ou meio equivalente.

2. O disposto nas alíneas b) a d) do número anterior aplica-se aos membros dos 
órgãos de fiscalização das sociedades anónimas de seguros.

3. É igualmente vedado a parentes e afins, respectivamente até ao 3º ou 2º graus, 
bem como a pessoas que sejam sócios ou membros dos órgãos de administração 
ou de fiscalização de uma mesma empresa, fazerem parte de órgãos de adminis-
tração ou de fiscalização de uma mesma sociedade anónima de seguros.

CAPITULO IV

Disposições diversas

Artigo 24º

Alteração dos estatutos das seguradoras

Quaisquer alterações nos estatutos das seguradoras ao abrigo do Capítulo III 
carecem de autorização prévia do Ministro das Finanças, aplicando-se com as 
necessárias adaptações o estabelecido para autorização inicial. 

Artigo 25º

Realização de seguros no estrangeiro

1. A realização de seguros no estrangeiro só será permitida mediante autoriza-
ção prévia do Ministro das Finanças, ouvida a entidade a que se refere o artigo 
6º, se provado que o seguro não pode ser efectuado por uma seguradora cabo-
verdiana.

Artigo 26º

Comunicação da composição dos órgãos sociais

1.  A composição do conselho de administração das seguradoras autorizadas ao 
abrigo do capítulo III deve ser, no prazo máximo de 15 dias após a sua designa-
ção, comunicada e entidade referida no artigo 6º juntamente com as provas de 
que se mostra satisfeito o previsto no artigo 23º, sob pena de a autorização ser 
revogada com fundamento na alínea d) do artigo 15º.
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2.  A entidade referida no artigo 6º deverá, no prazo de 15 dias, analisar os do-
cumentos recebidos ao disposto no número anterior e, quando for caso disso, 
comunicar ao Ministro das Finanças as irregularidades detectadas, propondo a 
autorização.

Artigo 27º

Abertura de representações no território nacional

1. A abertura no território nacional de sucursais, delegações ou agências pelas 
seguradoras autorizadas nos termos do capítulo III depende da autorização pré-
via do Ministro das Finanças.

 2. A autorização é precedida de parecer favorável da entidade referida no art.º 6º.

Artigo 28º

Fusão, cisão ou transformação de seguradoras

1.  Podem ser autorizadas em casos devidamente justificados, nos termos da legisla-
ção em vigor, a fusão, cisão ou transformação das seguradoras, autorizadas nos termos 
do presente diploma. 

2.  As autorizações, após parecer da entidade referida no artigo 6º reveste a for-
ma de portaria do Ministro das Finanças.

3.  A autorização pode ser sujeita a determinadas condições não previstas no 
direito comum aplicável às sociedades comerciais.

Artigo 29º

Legislação aplicável

A actividade seguradora autorizada nos termos do presente diploma fica sujeita 
às disposições legais regulamentares que regem a actividade seguradora em geral, 
sem prejuízo do disposto no presente diploma.

CAPITULO V

Disposições finais e transitórias

Artigo 30º

Uso ilegal de denominações

1. É vedado a qualquer entidade que não se encontra autorizada para o exercí-
cio da actividade seguradora, quer a inclusão na respectiva denominação, quer o 
simples uso no exercício da sua actividade, do título ou das palavras “Segurado-
ras”, “Segurador”, “Companhia de seguros”, “Sociedade de seguros”, ou outros que 
sugirem a ideia do exercício da actividade seguradora.

2. As próprias entidades autorizadas só podem usar as referidas ou equivalentes 
expressões por forma a não induzirem o público em erro quanto ao âmbito das 
operações que podem praticar, e quanto à sua natureza societária.
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Artigo 31º

Manutenção da vigência das apólices de vida celebradas com seguradores 
estrangeiros

As apólices de seguros de vida celebradas com seguradoras estrangeiras produ-
zirão todos os seus efeitos, nos termos em que forem emitidas, sendo expressa-
mente vedada a alteração dos seus capitais.

Artigo 32º

Transferência do Seguro Obrigatório de Acidentes de Trabalho e Doenças 
Profissionais para o sector de seguros do I.S.P.S.

1. O Seguro Obrigatório de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais será 
transferido para o sector de seguros a 31 de Dezembro de 1990, em moldes a de-
terminar por portaria do Ministro das Finanças.

Artigo 33º

Instituto de seguros e previdência social

1. Até à publicação de diploma específico que reformule a natureza e âmbito de acti-
vidade do Instituto de Seguros e Previdência Social manter-se-à em vigor o Decreto-Lei 
n.º 39/78 de 2 de Maio.

2. Enquanto não for criado órgão previsto no art.º 6º, o Instituto de Seguros e 
Previdência Social assumirá as correspondentes funções.

Artigo 34º

Aprovação de contratos e instrumentos técnicos

Até que seja regulamentada, por legislação complementar, a aprovação das bases 
técnicas tarifas e condições gerais e especiais dos vários ramos, manter-se-ão em 
vigor todas as actuais disposições legais sobre estas matérias.

Artigo 35º

Legislação revogada

São revogadas as disposições legais que contrariam o disposto no presente di-
ploma e nomeadamente o Decreto-Lei n.º 30/78 de 22 de Abril que criou o sector 
nacional de seguros.

Artigo 36º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor a 1 de Janeiro de 1991, produzindo efeitos, 
quanto à constituição das sociedades previstas no capítulo III, a partir de 1 de 
Julho do mesmo ano.
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Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

Pedro Pires- Corsino Fortes- Arnaldo França

Promulgado em 4 de Julho de 1990.

Publique-se.

O presidente da república, ARISTIDES MARIA PEREIRA.

Para ser presente à Assembleia Nacional Popular.
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Portaria nº 40/2005
de 4 de Julho

Considerando que o Decreto-Lei n.º 70/99, de 15 de Novembro, contendo o 
regime jurídico das garantias financeiras exigíveis às seguradoras determina no 
seu artigo 15° a fixação por Portaria do Governo, da natureza dos activos repre-
sentativos das provisões técnicas, os respectivos limites percentuais, bem como os 
princípios gerais de avaliação desses activos;  

Considerando que a evolução registada em Cabo Verde no domínio da legisla-
ção financeira e da actividade seguradora, exige a revisão da Portaria nº 61/99, de 
22 de Dezembro; 

Considerando que a constituição dos activos representativos das provisões 
técnicas deve ficar sujeita a um conjunto de regras de diversificação e dispersão 
mais flexíveis e adaptadas às novas realidades dos mercados financeiros, baseadas 
essencialmente no tipo de risco dos activos, e que tenham igualmente em conta a 
natureza dos compromissos assumidos pelas seguradoras; 

Considerando que uma clara definição de políticas de investimento contribui 
para o incremento da eficiência da gestão financeira das seguradoras; 

Considerando que uma das ênfases da supervisão prudencial das seguradoras 
deve ser colocada na exigência do estabelecimento de adequados mecanismos 
de identificação, mensuração e gestão dos diversos riscos em que incorrem e de 
eficazes sistemas de controlo interno; 

Ouvido o Banco de Cabo Verde, ao abrigo do nº 1 do artigo 15° do Decreto-Lei 
nº 70/99, de 15 de Novembro, manda o Governo de Cabo Verde, pelo Ministro 
das Finanças e Planeamento o seguinte: 

Artigo 1º

Objectivo

A presente Portaria tem por objectivo o estabelecimento de um conjunto ele re-
gras relativas à natureza dos activos que podem representar as provisões técnicas, 
aos limites de diversificação e dispersão prudenciais, bem como a enunciação de 
um conjunto de princípios a seguir pelas seguradoras na definição, implementa-
ção e controlo das políticas de investimento. 

Artigo 2º

Princípios gerais aplicáveis aos activos representativos das provisões técnicas

1. Os activos representativos das provisões técnicas devem ter em conta o tipo de 
operações efectuadas pelas seguradoras, de modo a garantir a segurança, o rendi-
mento e a liquidez dos investimentos da empresa, assegurando a observância dos 
princípios de diversificação e dispersão de riscos. 

2. A política de investimento das seguradoras deve ser adequada à sua especifi-
cidade, tendo em conta nomeadamente: 
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a) O âmbito de actividade da seguradora (Vida, Não Vida ou exploração 
cumulativa de Vida e Não Vida); 

b) A natureza dos compromissos assumidos no âmbito dos contratos de segu-
ro subscritos; 

c) As características da população segura e a duração dos compromissos as-
sumidos; 

d) O montante dos activos passíveis de utilização para cobertura das provisões 
técnicas. 

3. Sem prejuízo de outros indicadores usados pela seguradora para aferir a 
adequação mencionada no número anterior, deve atender-se à sensibilidade das 
provisões técnicas e dos respectivos activos representativos em face das variações 
dos factores de risco do mercado. 

4. Os níveis de segurança, de rendimento e de liquidez das aplicações devem 
ter subjacente o horizonte temporal dos compromissos assumidos e a limitação 
do risco de liquidez especialmente no curto e médio prazo, devendo a gestão dos 
investimentos reger-se nomeadamente pelos seguintes princípios: 

a) Diversificação e dispersão adequadas das aplicações, com observância do 
disposto no artigo 5º, evitando uma dependência excessiva de um determi-
nado activo, emitente ou sector de actividade; 

b) Selecção criteriosa das aplicações, em função simultaneamente do seu ris-
co intrínseco e do risco de mercado, bem como das informações credíveis 
disponíveis; 

c) Prudência na percentagem das aplicações em activos que, pela sua natureza 
ou qualidade do emitente, apresentem um elevado grau de risco; 

d) Racionalidade e controlo de custos, qualquer que seja a sua natureza; 

e) Limitação a níveis prudentes das aplicações que, em função das suas carac-
terísticas específicas, apresentem reduzida liquidez.

5. As aplicações em caixa e em disponibilidades à vista devem representar um 
valor residual dos activos representativos das provisões técnicas, podendo este 
princípio ser temporariamente inobservado quando manifestamente aconselhá-
vel por razões de eficiência da política de investimento ou em situações efectivas 
de força maior, nomeadamente em caso de elevada concentração de cobrança de 
prémios ou de necessidades de tesouraria. 

6. As seguradoras que explorem cumulativamente o ramo Vida e os ramos Não 
Vida devem gerir os activos afectos à cobertura das provisões técnicas correspon-
dentes a cada actividade de forma separada, identificando desde o início qual a 
afectação efectuada.



186 187

Artigo 3º

Natureza dos activos representativos das provisões técnicas

1. As provisões técnicas só podem ser representadas pelas seguintes categorias 
de activos:

a) Investimentos: 

i) Títulos de dívida, obrigações e outros instrumentos de dívida do mercado 
monetário e de capitais; 

ii) Empréstimos hipotecários de entidades nacionais; 

iii) Acções e outras participações de rendimento variável de empresas nacio-
nais; 

iv) Participações em instrumentos de investimento colectivo; 

v) Terrenos e edifícios localizados em território nacional; 

vi) Depósitos à prazo em estabelecimentos de crédito autorizados em Cabo 
Verde e certificados de depósito emitidos pelos mesmos. 

b) Créditos: 

i) Parte dos resseguradores nas provisões técnicas; 

ii) Adiantamentos sobre apólices; 

c) Outros activos: 

i) Caixa, disponibilidades à vista e depósitos em instituições de crédito; 

2. Em casos devidamente fundamentados e sujeitos a autorização prévia da Au-
toridade de Controlo, poderão os activos representativos das provisões técnicas 
encontrar-se depositados em instituições de crédito não autorizadas a exercer a 
actividade em Cabo Verde. 

3. Nos termos do número anterior, poderão ser aceites para representação valo-
res mobiliários emitidos por entidades estrangeiras. 

Artigo 4º

Condições de admissão de activos para representação das provisões técnicas

1. Os empréstimos apenas podem ser admitidos em representação das provisões 
técnicas caso ofereçam garantias de segurança suficientes, fundadas em garantias 
reais, do Estado, bancárias ou concedidas por seguradoras. 

2. Os terrenos e edifícios apenas podem ser admitidos em representação das 
provisões técnicas caso se encontrem inscritos no registo predial como proprie-
dade da seguradora, e desde que não tenham uma vocação de tal forma específica 
que torne difícil a sua venda. 

3. Os terrenos e edifícios de exploração industrial apenas podem ser admitidos 
em representação das provisões técnicas em situações excepcionais, devidamente 
justificadas pela empresa de seguros, e desde que: 
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a) Possam fácil e economicamente ser adaptados a outro tipo de exploração; 

b) Estejam seguros contra o risco de incêndio e elementos da natureza, em 
entidade distinta da seguradora sua detentora, por um valor não inferior ao 
respectivo custo de reconstrução. 

4. As provisões técnicas podem ser representadas pela parte dos resseguradores 
até ao limite dos valores por estes entregues para garantia das suas responsabili-
dades. 

5. Os adiantamentos sobre apólices só podem ser considerados activos represen-
tativos das provisões matemáticas do ramo Vida. 

6. Não são aceites para representação das provisões técnicas: 

a) Títulos emitidos pela seguradora; 

b) Títulos emitidos por sociedades cujo capital social ou direitos de voto per-
tençam, em nome próprio, directa ou indirectamente, em mais do que 10% 
a um ou mais administradores da seguradora, e aos seus cônjuges e parentes 
ou afins no 1º grau. 

Artigo 5º

Diversificação e dispersão prudenciais

1. Os activos representativos das provisões técnicas globais do conjunto dos 
ramos Não-Vida, bem como os activos representativos das provisões técnicas 
globais do ramo Vida, devem observar os seguintes limites: 

a) Títulos de dívida pública do Estado de Cabo Verde, em valor percentual 
ilimitado; 

b) Empréstimos hipotecários até ao máximo de 15%; 

c)  Depósitos a prazo e certificados de depósito até ao máximo de 35%;

d) Quotas de participação em fundo de investimentos colectivo constituídos e 
funcionando ao abrigo da lei cabo-verdiana, até ao máximo de 30%;

e) Obrigações até ao limite máximo de 35%;

f) Terrenos e edifícios localizados em território nacional até ao máximo de 
35%;

g) Acções e outras participações de rendimento variável até 35%; 

h) Caixa, disponibilidades à vista e depósitos em instituições de crédito, até 
3%. 

2. Sem prejuízo do estabelecido no número anterior, um máximo de 10% pode 
ser representado por aplicações num ou em vários terrenos e edifícios, suficien-
temente próximos entre si para poderem ser considerados como um único inves-
timento. 

3. Os limites indicados nas alíneas e) e g) do número 1 podem ser ultrapassa-
dos desde que os activos estejam cotados na Bolsa de Valores Cabo Verde e que 
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a seguradora demonstre que tal excesso resulta da aplicação de uma política de 
investimento baseada numa eficiente gestão conjunta activo-passivo, que per-
mita assegurar, com um elevado grau de probabilidade, um adequado nível de 
cobertura de determinados compromissos. Tal excesso não deverá em caso algum 
ultrapassar cinco pontos percentuais acima do limite estabelecido. 

4. Para efeito do disposto no número anterior, a seguradora deve remeter ao 
Banco de Cabo Verde o estudo de gestão conjunta activo-passivo que suporta a 
política de investimento que se propõe aplicar, o qual deve incluir uma descrição 
suficientemente detalhada dos parâmetros, hipóteses e metodologias utilizados 
para aferir a adequação dos activos aos compromissos assumidos. 

Artigo 6º

Definição, implementação e controlo de políticas de investimento)

1. Sem prejuízo das regras de diversificação e dispersão prudenciais estabelecidos 
na presente Portaria tendo em consideração os princípios gerais estabelecidos no 
artigo 2°, cada seguradora deve definir políticas de investimento baseadas em re-
gras e procedimentos que um gestor sensato, prudente e conhecedor aplicaria no 
sentido de prosseguir uma gestão no exclusivo interesse dos segurados e dos bene-
ficiários, de evitar um inadequado risco de perda e de obter um rendimento ade-
quado ao risco incorrido e aos compromissos assumidos. No mínimo, devem ser 
definidas políticas de investimento para as seguintes carteiras de investimentos: 

a) Seguro de vida com participação nos resultados e sem investimento autó-
nomo; 

b) Seguro de vida com participação nos resultados e com investimento autó-
nomo por fundo autónomo; 

c) Seguro de vida sem participação nos resultados e operações de capitaliza-
ção, sem investimento autónomo; 

d) Seguro de vida sem participação nos resultados e operações de capitaliza-
ção, com investimento autónomo - por fundo autónomo; 

e) Seguro de acidentes de trabalho; 

f) Restantes seguros Não-Vida; 

g) Valores livres. 

2. As políticas de investimento devem ser formuladas por escrito e devem iden-
tificar claramente: 

a) Os limites de exposição a diferentes tipos de aplicações; 

b) As aplicações eventualmente proibidas e demais restrições a cada política 
de investimento. 

3. Sem prejuízo da necessária adaptação das políticas de investimento às condi-
ções envolventes dos mercados financeiros, a seguradora deve avaliar a adequação 
dessas políticas e promover a sua revisão pelo menos de três em três anos. 
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4. As seguradoras devem possuir procedimentos ternos, formulados por escrito, 
que estabeleçam o processo pelo qual as políticas de investimento serão imple-
mentadas e monitorizadas. 

5. As seguradoras devem assegurar que as políticas de investimento sejam im-
plementadas por pessoas com um nível de conhecimentos apropriado e que pela 
sua situação pessoal não sejam susceptíveis de incorrer em conflitos de interesses 
com os dos segurados e beneficiários. 

6. As seguradoras devem assegurar que as políticas de investimento sejam moni-
torizadas por pessoas distintas daquelas a quem cabe a sua implementação. 

7. As seguradoras devem dispor de procedimentos de controlo interno adequa-
dos para a monitorização da exposição aos diferentes tipos de risco de investi-
mento. 

8. Os documentos escritos relativos aos procedimentos internos de implemen-
tação e controlo das políticas de investimento devem estar disponíveis para aná-
lise por parte do Banco de Cabo Verde. 

Artigo 7º

Disposições transitórias e finais

1. Para as situações de incumprimento de disposições da presente Portaria 
resultantes de activos que faziam parte da carteira à data de divulgação desta 
Portaria, a seguradora deve propor ao Banco de Cabo Verde um adequado plano 
de regularização, o qual deverá ter em conta a situação concreta e o interesse dos 
segurados e dos beneficiários. 

2. As remissões efectuadas para disposições da Portaria n.º 61/99, de 22 de De-
zembro, consideram-se feitas para as correspondentes disposições da presente 
Portaria. 

3. Com a publicação da presente Portaria deixam de estar em vigor as regras 
relativas aos activos representativos elas provisões técnicas constantes da Portaria 
nº 61/99, de Dezembro. 

4. A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no 
Boletim Oficial, devendo as seguradoras dar cumprimento às disposições relativas 
à definição, implementação e controlo das políticas de investimento, o mais tar-
dar, até 31 de Dezembro de 2005. 

Ministério das Finanças e Planeamento na Praia, 21 de Junho de 2005. - O Mi-
nistro, João Pinto Serra
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Aviso nº 2/2005
de 29 de Agosto

Considerando que as empresas de seguros devem, para além das provisões téc-
nicas, constituir outras provisões, nomeadamente para correcção de elementos 
do activo; 

Considerando que, sem prejuízo de cada empresa de seguros adoptar políticas 
de provisionamento dos seus activos orientadas por critérios de rigor e de pru-
dência, se considera necessário estabelecer regras mínimas neste domínio; 

Considerando o disposto no Decreto-Lei nº. 12/2003, de 14 de Abril, acerca do 
regime de pagamento dos prémios dos contratos de seguro; 

O Banco de Cabo Verde, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 3° do Decreto-
Legislativo nº 1/2000, de 31 de Janeiro, emite o seguinte Aviso. 

Provisão para Prémios em Cobrança

1. Forma de cálculo 

O valor da provisão a considerar em cada um dos ramos será o valor referente 
a recibos por cobrar, apurado segundo o disposto nos números 1.1 e 1.2, corri-
gido mediante a aplicação de uma percentagem média apurada de acordo com o 
mapa de que se anexa o respectivo modelo, e que faz parte integrante do presente 
Aviso. 

1.1. Ramo Vida 

A provisão deve ser calculada em relação a todos os recibos de prémios por co-
brar que tenham mais de 3 meses de emitidos. 

É permitida a dedução da provisão matemática originada pelos recibos em re-
lação aos quais haja que constituir esta provisão, sendo a percentagem a deduzir 
obtida da seguinte forma: 

Prov. mat do ramo vida, liquida de resseg. (Variação)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––x 100

Prémios de seguro directo

1.2. Ramos Não Vida

Esta provisão deve ser calculada em relação a todos os recibos de prémios por 
cobrar que:

a) Se refiram a contratos cuja garantia se encontre anulada por falta de paga-
mento do prémio ou fracção na data indicada nos respectivos avisos; 

b) Se encontrem para cobrança coerciva;

c) Se refiram a contratos cuja garantia se encontre suspensa ou anulada nos 
termos do Decreto-Lei nº 12/2003, de 14 de Abril. 
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 2. A percentagem apurada no “Mapa da provisão para prémios em cobrança”, 
em anexo, deve incidir sobre 80% do valor dos recibos relativos a contratos anu-
lados há mais de 60 dias e sobre os valores dos restantes recibos a que respeita a 
provisão.

3. O mapa em anexo deverá ser remetido ao Banco de Cabo Verde conjunta-
mente com os restantes elementos de prestação de contas anuais.

4. O presente Aviso entra imediatamente em vigor.

Gabinete do Governador e dos Conselhos do Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 
9 de Agosto de 2005. - O Governador, Carlos Augusto Duarte de Burgo.

Anexo

Ao aviso nº 2/2005, de 09/08/05

Banco de Cabo Verde
Provisão para prémios em Cobrança

Ano:
Companhia:
Nº de Identificação:
Identifi. do resp. pela informação:

Em contos

Vida

Não Vida

Total 

Geral
Acidentes 

de

Trabalho

Incêndio 

e outros 

danos

Auto-

móvel

Trans-

portes

Responsabi-

lidade 

Civil

Diversos Total

(1) Prémuos de Seguro Diresto

(2) Comissões

(3) Prémios de Resseguro Cedido

(4) Comissões de Participação nos resultados de resseguro 

cedido

(5) Impostos

(6) Provisões Matemática do ramo Vida

(7)   (7) = (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)

(8) Provisão para Riscos em Curso, Seguro directo

(9) Provisão para Riscos em curso, parte dos Resseguradores

(10)                         (10) = (7)-(8)+(9)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%
(11) Taxa apurada em (7)

(12) Valor total dos recibos de contratos anulados há mais 

de um ano

(13)     Provisão = (11)*(12)

(14) Taxa apurada em (10)

(15) 80% do valoe dos recibos de contratos anulados há 

menos de 60 dias

(16) Valor  total dos restantes recibos a que respeita a provi-

são (não inclui os recibos já considerados em (12) e em (15)

(17) Provisão = (14)*[(15)+(16)]

Provisão para prémios em cobrança = (17 + (13)

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas

1. Este mapa é preenchido com valores referentes ao Balanço e a Conta de Ganhos e Perdas do próprio exercício, podendo no caso do ramo Vida 

ser apenas preenchido com os valores das modalidades em relação à quais haja recibos por cobrar.

2. O nºs (2), (3), (4), (5), (6), (8) e (9) são preenchidos com percewntagens calculadas em relação aos prémios de seguros directo.

3. Poderá ser considerado no ramo Automóvel a percentagem para o Fundo de Garantia Automóvel, indicado em (5) - Impostos.

4. Em (3), (4) e (9) não devem ser incluídas valores relativos a retrocessão.

5. As provisões referidas em (8) e (9) respeitam a valores de Balanço, não devendo na provisão referida em (9) ser incluídos valores relativos a 

retrocessão.
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4. LEI CAMBIAL

- Decreto-Lei nº 25/98 de 29 de Junho

- Decreto-Lei nº 26/98 de 29 de Junho

Decreto-Lei nº 68/2005, de 31 de Outubro

Aviso nº 8/2005, de 10 de Outubro

Aviso nº 09/2007, de 19 Novembro
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Decreto-Lei nº 25/98

de 29 de Junho

Cabo Verde iniciou, em 1991, um amplo programa reformas económicas, com 
vista à inserção dinâmica de Cabo Verde no sistema económico mundial.

A construção de uma economia de mercado, de base privada; figura entre al-
guns dos elementos fundamentais  dessa mesma reforma

Para a construção dessa economia, a defesa inequívoca do direito à propriedade 
privada e à iniciativa empresarial, a desestatização da economia, pela via da pri-
vatização das empresas públicas - até então, dominantes -, a liberdade de trocas 
internacionais, designadamente pela via da descontingentação e liberalização das 
importações e do comércio foram considerados elementos essenciais.

As medidas necessárias para garantir uma efectiva democracia económica, 
constam, assim, como elementos fundamentais das reformas económicas.

Essas reformas baseiam-se no princípio segundo o qual a liberdade de circulação 
de pessoas, mercadorias, capitais e tecnologia é condição essencial de promoção do 
desenvolvimento e bem estar da humanidade, em geral, e dos povos dos diferentes 
países, em particular.

Medidas importantes recentemente tomadas pretendem criar as melhores con-
dições para a garantia do princípio da liberdade de circulação de pessoas, de mer-
cadorias, capitais e tecnologia. De entre as mesmas, convém referir a aceitação 
na ordem jurídica interna, sem quaisquer reservas, dos Estatutos do Fundo Mo-
netário Internacional e, em especial, o recente Acordo de Cooperação Cambial, 
assinado entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde. Estas  duas 
medidas têm como propósito garantir as melhores condições para a convertibili-
dade externa do Escudo de Cabo Verde. 

Esperam-se, da convertibilidade externa da moeda cabo-verdiana, resultados 
significativos, a curto, a médio e a longo prazo, resultados que beneficiarão os 
cidadãos, residentes e da diáspora, e as empresas e o comércio internacional.

Aliás, entende o Governo que a convertibilidade . plena da moeda cabo-verdiana 
é um elemento importante, praticamente indispensável, para a operacionalização 
do conceito funcional de Cabo Verde - uma  economia de circulação no Atlântico 
Médio -, e, assim, para a execução da estratégia de desenvolvimento do país. 

Importa, assim, adoptar uma nova lei cambial, consentânea com o principio da 
liberdade de transacções entre residentes e não residentes e adequada ao actual 
contexto económico do pais. São estas as principais motivações que determinam 
a aprovação desta lei. 

Deve-se realçar que, com este diploma: 

- As operações de invisíveis correntes ficam totalmente liberalizadas, exceptu-
ando as operações ligadas a viagens. 
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- Cria-se a oportunidade de qualquer cidadão residente abrir contas em mo-
eda estrangeira. 

-  As operações de capital feitas através da Bolsa de Valores ou de correctores 
devidamente autorizados também ficam completamente liberalizadas. 

- Introduz-se o princípio de que as infracções à legislação cambial têm a na-
tureza de contraordenações, na esteira, aliás, da não criminalização de tais 
infracções desde 1984 e por força do Decreto-Legislativo nº 9/95, de 27 de 
Outubro. 

Nestes termos, 

No uso da faculdade, conferida pela alínea a) do n.º 2  do artigo 216º da Cons-
tituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I 

Das operações cambiais

 SECÇÃO I 

Disposições gerais 

Artigo 1º

(Âmbito de aplicação) 

1. A realização de operações cambiais, o exercício do comércio de câmbios e 
a realização de operações sobre ouro, no território nacional, ficam sujeitos ao 
disposto no presente decreto-lei e nos respectivos diplomas regulamentares, bem 
como nos avisos e instruções técnicas do Banco de Cabo Verde. 

2. Fica igualmente sujeita ao regime definido no número anterior a realização, 
no estrangeiro, por residentes, de operações cambiais, quando tais operações se-
jam relativas a bens situados em território nacional ou a direitos sobre esses bens 
ou respeitem a actividade exercida no território nacional.  

3. Estão também sujeitas às disposições a que se refere o n° 1 a importação, ex-
portação e reexportação de: 

a) Ouro amoedado, em barra ou noutras formas não trabalhadas; 

b) Notas ou moedas caboverdianas, em circulação, ou estrangeiras, com curso 
legal nos respectivos países de emissão, e outros meios de pagamentos; 

c) Acções, obrigações e outros títulos de natureza análoga e respectivos cupões, 
emitidos por entidades públicas ou privadas, quer nacionais quer estran-
geiras. 

4. Estão ainda sujeitas às disposições referidas no n° 1 a importação, exportação 
ou reexportação de notas ou moedas caboverdianas fora de circulação, enquanto 
não estiver extinta a responsabilidade do Banco de Cabo Verde pelo seu paga-
mento. 
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Artigo 2º

 Tesouro Público 

A realização de operações cambiais pelo Tesouro Público será regulada pela 
respectiva legislação especial. 

Artigo 3º 

Banco de Cabo Verde 

A realização de operações cambiais e o exercício do comércio de câmbios pelo 
Banco de Cabo Verde, bem como a realização de operações sobre o ouro pelo 
mesmo Banco, regem-se pelo estatuído na respectiva Lei Orgânica e pelas dispo-
sições do presente diploma que expressamente lhes respeitem. 

Artigo 4º 

Instituições financeiras internacionais 

A realização de operações cambiais e o exercício do comércio de câmbios, bem 
como a realização de operações sobre o ouro pelas instituições financeiras internacio-
nais, ficam excluídos do âmbito do presente decreto-lei, continuando a ser regulados 
pela legisção especial.

Artigo 5º

Operações cambiais 

1. São consideradas operações cambiais: 

a) A compra e venda de moeda estrangeira;  

b) A liquidação de quaisquer operações de pagamentos de mercadorias, de 
invisíveis correntes ou de capitais em que intervenham não  residentes; 

2. São ainda consideradas operações cambiais: 

a) A abertura e movimentação de contas estrangeiras; 

b) A abertura e movimentação de contas nacionais expressas em unidades 
de conta utilizadas em pagamentos ou compensações internacionais, bem 
como em moeda corrente com  curso legal em país estrangeiro; 

c) A abertura e movimentação, no estrangeiro, de contas de residentes; 

d) As operações entre residentes expressas e liquidáveis em unidades de conta 
utilizadas  em pagamentos ou compensações internacionais, bem como em 
moeda corrente com curso legal em país estrangeiro. 

3. Consideram-se moeda estrangeira: 

a) As notas ou moedas metálicas com curso legal em país estrangeiro; 

b) Os créditos líquidos e exigíveis derivados de contas abertas em instituições 
autorizadas a receber os depósitos; 

c) Os títulos de crédito que sirvam para efectuar pagamentos, expressos da-
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quelas moedas ou em unidades de conta utilizadas nos pagamentos e com-
pensações internacionais. 

4. Consideram-se, para efeitos deste diploma: 

a) Estrangeiras, as contas abertas em território nacional, nos livros das institui-
ções autorizadas, em nome de não residentes, expressas em escudos ou em 
unidades de conta utilizadas nos pagamentos ou compensações internacio-
nais, bem como, em moeda com curso legal em país estrangeiro; 

b) Nacionais as contas abertas em território nacional, nos livros das institui-
ções autorizadas, em nome de residentes, expressas em escudos ou em uni-
dades de conta utilizadas nos pagamentos ou compensações internacionais, 
bem como em moeda com curso legal em país estrangeiro. 

5. Ficam sujeitas ao regime das contas nacionais, as contas abertas simultâne-
amente em nome de residentes e não residentes, salvo autorização especial do 
Banco de Cabo Verde, que, nesse caso, definirá as condições da respectiva movi-
mentação, bem como as contas abertas em nome de emigrante. 

Artigo 6º

Exercício do comercio de câmbios 

Entende-se por exercício do comércio de câmbios a realização habitual e com 
intuito lucrativo, por conta própria ou alheia, de operações cambiais. 

Artigo 7º 

Operações sobre o ouro

Para efeitos do presente diploma, entendem-se por operações sobre o ouro aque-
las que tenham por objecto ouro amoedado, em barra ou em qualquer outra forma 
não trabalhada. 

Artigo 8º

 Residentes e não residentes 

1. Para efeitos de aplicação da legislação cambial são considerados residentes em 
território nacional: 

a) Os cidadãos nacionais com residência habitual em Cabo Verde; . 

b) Os cidadãos nacionais com residência habitua no estrangeiro, relativamente 
à actividade desenvolvida em território nacional de modo não ocasional; 

c) Os estrangeiros que residam legal e habitualmente em Cabo Verde, relativa-
mente à actividade desenvolvida em território nacional;

d) As pessoas colectivas de direito privado com sede em Cabo Verde; 

e) As pessoas colectivas de direito público caboverdianas, assim como os fun-
dos públicos dotados de autonomia administrativa e financeira;
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f) As sucursais, agências ou quaisquer outras formas de representação estável, 
em território nacional, de pessoas colectivas ou de outras entidades não 
residentes, legalmente constituídas. 

2. São havidas como não residentes, para efeitos cambiais: 

a) Os cidadãos nacionais com residência habitual em Cabo Verde, relativa-
mente à actividade desenvolvida em território estrangeiro de modo não 
ocasional; 

b) Os cidadãos nacionais com residência habitual no estrangeiro, sem prejuízo 
do disposto na alínea b) do número anterior e do n.º 5 do artigo 5º ;

c) Outras pessoas singulares que se encontrem em situações não abrangidas 
no número anterior. 

3. Podem, ainda, ser havidas como não residentes, mediante autorização do 
Banco de Cabo Verde: 

a) As pessoas colectivas de direito privado com sede em Cabo Verde mas que 
desenvolvam a sua principal actividade no estrangeiro, relativamente à acti-
vidade desenvolvida fora do território nacional; 

b) As sucursais, agências ou quaisquer outras formas de representação estável; 
em território estrangeiro, de pessoas colectivas ou de outras entidades resi-
dentes, legalmente constituídas.

3. A residência presume-se habitual decorrido que seja um ano sobre o seu iní-
cio, sem prejuízo da possibilidade de prova dessa habituabilidade para períodos 
inferiores.

4. Em caso de sucessão de estatuto, os bens e direitos adquiridos nas qualidades 
de residente ou não residente mantêm o estatuto à sombra do qual foram adqui-
ridos. 

SECÇÃO II 

Do mercado cambial 

Artigo 9º 

Superintendência 

É da competência do membro do Governo responsável pelas finanças a superin-
tendência do conjunto de actividades sujeitas à disciplina deste diploma, devendo 
o Banco de Cabo Verde informar, previamente, àquela entidade das medidas por 
ele tomadas no âmbito da sua competência regulamentar. 

Artigo l0º 

Atribuições do Banco de Cabo Verde 

1. De acordo com as linhas orientadoras da política monetária, financeira e 
cambial definida pelo Governo, cabe ao Banco de Cabo Verde, como autoridade 
cambial da República de Cabo Verde:
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a) Regular o funcionamento do mercado cambial, nos termos estabelecidos 
por lei; 

b) Efectuar supervisão das entidades autorizadas a exercer o comércio de 
câmbios; 

c) Fiscalizar a realização de operações cambiais. 

2. O Banco de Cabo Verde exercerá as suas atribuições de regulamentação atra-
vés de avisos ou de instruções técnicas.

3. Os avisos tornam-se executórios mediante publicação na 1ª  série do Boletim 
Oficial. 

4. As instruções técnicas mencionadas no n.º 2 serão transmitidas directamente 
às entidades autorizadas a exercer o comércio de câmbios, tornando-se executó-
rias  a partir da data fixada nessas instruções ou no dia seguinte ao da respectiva 
recepção, na falta daquela  data.

Artigo 11º 

Entidades autorizadas 

1. Só estão autorizadas a exercer o comércio de câmbios no território nacional 
as instituições de crédito e  as instituições parabancárias para tanto expressa-
mente habilitadas pelas normas legais e regulamentares que regem a respectiva 
actividade. 

2. O exercício do comércio de câmbios pelas entidades autorizadas limitar-se-á às 
operações expressamente previstas nas normas legais e regulamentares que regem a 
respectiva actividade. 

 3. O Banco de Cabo Verde poderá ainda conceder a outras entidades não abran-
gidas no n.º 1, que preencham os requisitos definidos em aviso do mesmo Banco, 
autorização para exercer o comércio de câmbios, limitado, todavia, à realização 
de operações de compra e venda de moeda estrangeira e de cheques de viagem. 

Artigo 12º

Dever de informação 

As entidades autorizadas a exercer o comércio de câmbios e as entidades abran-
gidas pelo artigo 2º devem enviar ao Banco de Cabo Verde, em conformidade 
com as instruções técnicas que por este lhes forem transmitidas e nos prazos 
por ele fixados, os elementos de informação, estatística ou outra, que lhes forem 
solicitados. 

Artigo 13º 

Postos de câmbios 

1. As instituições referidas no nº1 do artigo 11º podem abrir postos de câmbios 
em locais onde tal abertura se mostre conveniente, designadamente nos seguintes: 
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a) Aeroportos civis; 

b) Nas áreas dos portos marítimos; 

c) Nas instalações de empresas concessionárias de jogos de fortuna ou azar; 

d) Em hotéis ou em instalações de serviços ou empresas de carácter turístico; 

e) Nas instalações das agências de viagens e turismo. 

2. As mesmas instituições podem abrir, por períodos determinados de tempo, 
postos de câmbios nós locais de feiras internacionais ou noutros que circunstân-
cias sazonais ou temporárias recomendarem. 

3. Os postos de câmbios só podem efectuar as operações cambiais seguintes: 

a) Compra e venda de notas estrangeiras; 

b) Compra e venda de cheques de viagens ou títulos análogos.

Artigo 14º 

Compra de notas estrangeiras por conta de instituições de crédito

As agências de viagens e turismo e os estabelecimentos hoteleiros podem efectuar 
a compra de notas estrangeiras e de cheques de viagens ou títulos análogos, mas 
sempre por conta de uma instituição de crédito abrangida pelo nº1 do artigo 11º. 

Artigo 15º 

Registo de postos de câmbios 

1. As instituições referidas no artigo 13º que pretendam abrir nos termos do 
mesmo artigo, postos de câmbio, quer permanentes quer temporários, deverão, 
para efeitos de registo, proceder à notificação prévia do Banco de Cabo Verde. 

2. Também as entidades previstas no artigo 14º que pretendam efectuar as ope-
rações admitidas no mesmo artigo deverão, para efeitos de registo, proceder à 
notificação prévia do Banco de Cabo Verde.

3. A notificação a que se refere o número anterior será acompanhada de cópia do 
contrato firmado com a instituição de crédito por conta da qual virão a ser efectuadas 
aquelas operações.

SECÇÁO III

Da realização de operações cambiais 

Artigo 16º 

Princípio geral  

Salvo nos casos previstos nos artigos seguintes, as operações cambiais só podem 
ser realizadas por intermédio de uma entidade autorizada a exercer o comércio 
de câmbios.
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Artigo 17º 

Intermediação obrigatória 

1. As transferências de e para o estrangeiro em liquidação de operações de mer-
cadorias, de invisíveis correntes ou de capitais são obrigatoriamente efectuadas 
por intermédio de uma entidade autorizada a exercer o comércio de câmbios, 
para o efeito habilitadas ou,  dentro dos limites fixados, através da administração 
postal.

2. As entidades referidas no número anterior não devem proceder à liquidação de 
operações de mercadorias, de invisíveis correntes ou de capitais sem que se mos-
trem cumpridos os requisitos legais ou regulamentares de que dependa a realização 
dessas operações. 

3. A liquidação das operações de mercadorias, invisíveis correntes e de capitais 
será realizada de acordo com a lei. 

Artigo 18º

Pagamento a residentes 

1. É permitido aos residentes receber, directamente de não residentes, cheques 
em escudos, sacados sobre  contas estrangeiras, bem como cheques expressos em  
moedas cotadas oficialmente pelo Banco de Cabo Verde, destinados à liquidação 
de operações de mercadoria, de invisíveis correntes ou de capitais, 

2. É ainda permitido aos residentes receber, em Cabo Verde, directamente de 
não residentes, cheques de viagens e notas ou moedas estrangeiras destinados ao 
pagamento de despesas relativas à permanência dos não residentes no território 
nacional. 

3. Para além dos casos previstos no número anterior, e mediante autorização do 
Banco de Cabo Verde podem as instituições de crédito receber notas ou moedas 
estrangeiras para liquidação de operações de mercadorias, de invisíveis correntes 
ou de capitais. 

Artigo 19º 

Vales postais internacionais 

E permitida a emissão e pagamento de vales postais, internacionais nos termos 
e condições fixados em instruções técnicas que o Banco de Cabo Verde transmitir 
aos serviços competentes, tendo em atenção os acordos celebrados e as práticas 
internacionais. 

Artigo 20º 

Emissões de cheques 

As entidades autorizadas a exercer o comércio de câmbios podem emitir ou 
vender cheques ao portador ou com endosso em branco, expressos em escudos 
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ou  em unidades de conta utilizadas nos pagamentos ou compensações inter-
nacionais, bem como em moeda com curso legal em país estrangeiro, mediante 
autorização do Banco de Cabo Verde. 

Artigo 21º

Compensação 

Depende de autorização prévia e especial do Banco de Cabo Verde a regulariza-
ção total ou parcial das transacções de mercadorias, de invisíveis correntes ou de 
capitais por compensação com créditos ou débitos decorrentes de transacções de 
idêntica ou diferente natureza. 

Artigo 22

Contas estrangeiras e contas nacionais em moeda estrangeira 

O Banco de Cabo Verde definirá, por aviso, os termos e as condições em que 
poderão ser abertas e movimentadas contas estrangeiras e contas nacionais ex-
pressas em unidades de conta utilizadas em pagamentos ou compensações inter-
nacionais, bem como em moeda com curso legal em país estrangeiro. 

Artigo 23º 

Obrigação de repatriamento e de cessão de moeda estrangeira 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 24º, os residentes que, em qualquer 
circunstância, venham a receber  em país estrangeiro, directamente de não resi-
dentes ou de outros residentes, moeda estrangeira, ficam obrigados a repatriar a 
totalidade dos valores recebidos, dentro do prazo de cento e oitenta dias a contar 
da recepção dos mesmos. 

2. Os residentes que, em qualquer circunstância, venham a receber moeda estran-
geira, directamente de não residentes ou de outros residentes, no país ou em país 
estrangeiro, ficam obrigados a depositar os montantes recebidos numa conta na-
cional expressa em  moeda corrente com curso legal em país estrangeiro aberta em 
seu nome junto de uma entidade autorizada a exercer o comércio de câmbios ou a 
proceder à sua venda junto da mesma entidade, nos prazos e condições que vierem 
a ser fixados em aviso do Banco de Cabo Verde. 

Artigo 24º 

Disponibilidades no estrangeiro 

1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, os residentes não podem, salvo 
autorização do Banco de Cabo Verde, constituir depósitos, abrir ou movimentar 
contas ou deter no estrangeiro disponibilidades em escudos ou outras unidades 
de conta utilizadas nos pagamentos ou compensações internacionais.

2. Os residentes poderão constituir depósitos, abrir ou movimentar contas ou 
deter no estrangeiro disponibilidades em moeda estrangeira desde que alimenta-
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das por rendimentos comprovadamente gerados no estrangeiro, devendo dar ao 
Banco de Cabo Verde conhecimento do facto. 

3. O Banco de Cabo Verde definirá, por aviso, os termos e as condições em que 
as entidades autorizadas a exercer o comércio de câmbio poderão constituir de-
pósitos, abrir ou movimentar contas ou deter no estrangeiro disponibilidades em 
escudos ou noutras unidades de contas utilizadas em pagamentos ou compensa-
ções internacionais, bem como em moeda com curso legal em país estrangeiro. 

Artigo 25º 

Medidas de salvaguarda

1. Em circunstâncias excepcionais, e de acordo com as normas internacionais 
vinculativas do Estado de Cabo Verde, podem ser impostas restrições temporárias 
às operações de compra e venda de moeda estrangeira efectuadas por residentes, 
bem como às operações a que se referem os artigos 18º a 23º 

2. Compete ao Governo determinar, por decreto regulamentar, ouvido o Banco, 
o âmbito, as condições e a duração das restrições referidas no número anterior.  

3. Para efeitos do número anterior, sempre que circunstâncias especiais o justifi-
carem, deverá o Banco propor ao Governo as medidas a serem tomadas. 

SECÇÃO IV 

Da importação e exportação de moeda estrangeira, de acções, obrigações e 
outros meios de pagamento 

Artigo 26º 

Importação, exportação ou reexportação de moeda estrangeira por viajantes 

1. Sem prejuízo das restrições que, no prosseguimento da política cambial 
forem estabelecidas em aviso do Banco de Cabo Verde, são livres a importação, 
a exportação e a reexportação de notas e moedas com curso legal no território 
nacional ou em país estrangeiro, bem como de outros meios de pagamentos sobre 
o exterior quando transportados por viajantes e se destinem ao pagamento de 
despesas de viagem ou turismo. 

2. Os viajantes que, à entrada do país, transportem consigo um montante em 
notas e moedas estrangeiras superior ao fixado pelo Banco de Cabo Verde, devem 
declarar esse valor às autoridades de polícia de fronteira e, acto contínuo, efectuar 
depósito do remanescente numa conta em moeda nacional ou estrangeira, aberta 
para o efeito e em seu nome, junto de uma instituição de crédito, nos termos e nas 
condições a definir por aviso do Banco de Cabo Verde. 

3. A conta em moeda nacional ou estrangeira aberta nos termos do número 
anterior, será livremente movimentada. 
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Artigo 27º 

Importação, exportação ou reexportação de outros meios de pagamento

São livres, até os1imites e nos termos a definir por aviso do Banco de Cabo 
Verde, a importação, exportação ou reexportação de notas e moedas nacionais 
ou estrangeiras e de outros meios de pagamento expressos em escudos ou outras 
unidades de conta utilizadas em pagamentos ou compensações internacionais e 
em moeda com curso legal em país estrangeiro, desde que efectuadas por entida-
des autorizadas a exercer o comércio de câmbios e especialmente habilitadas para 
realizar aquelas operações.

Artigo 28º 

Importação e exportação ou reexportação de títulos 

1.  São livres a importação e exportação ou reexportação de acções e obrigações, 
outros títulos de natureza análoga e pates ou unidades de participação de Fundos 
de Investimentos, desde que respeitem a operações de capitais realizados de har-
monia com a legislação aplicável.

2. Com excepção de cheques, são igualmente livres a importação e exportação ou 
reexportação de títulos de crédito, que sirvam para efectuar pagamentos, expressos 
em escudos ou em unidades de conta utilizadas em pagamentos ou compensações 
internacionais ou em moeda com curso legal em país estrangeiro, destinadas à 
liquidação de operações de mercadorias, de invisíveis correntes ou de capitais, rea-
lizadas de acordo com a legislação em vigor. 

3. É livre a importação dos cheques a que alude o artigo 18º, quando destinados 
à liquidação de operações de mercadoria, de invisíveis correntes ou de capitais. 

4. É livre a exportação de cheques destinados à liquidação de operações de mer-
cadorias, de invisíveis correntes ou de capitais nos seguintes termos: 

a) Quando sacados sobre as contas de que sejam titulares as entidades autori-
zadas a exercer o comércio de câmbios referidas no nº1 do artigo 17º;

b) Quando emitidos nos termos do artigo 20º.

Artigo 29º 

Outros casos de importação ou reexportação 

Fora dos casos previstos nos artigos 26º a 28º, as operações de importação e 
exportação ou reexportação a que os mesmos se referem só são permitidas me-
diante autorização especial e prévia do Banco de Cabo Verde. 

Artigo 30º 

Remissão 

As operações a que se refere a presente Secção podem ser objecto de restrições 
temporárias, nos termos do artigo 25º
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Artigo 31º 

Controlo 

1. Os serviços alfandegários não devem efectuar o despacho de encomendas ou 
de quaisquer espécies de remessas quando haja menção de conterem títulos, no-
tas ou moedas, nacionais ou estrangeiras, sem que o remetente faça prova de que 
estão cumpridos os requisitos legais previstos nos artigos 27º a 29º. 

2. Os serviços de correios não devem fazer o registo de encomendas, caixas ou 
correspondências, nem a sua entrega ao destinatário, quando estas contenham 
títulos ou moedas, nacionais ou estrangeiras, sem que, no primeiro caso, os re-
metentes e, no segundo, os destinatários façam prova de que estão cumpridos os 
requisitos legais previstos nos artigos 27º a 29º. 

SECÇÃO V

Das operações sobre o ouro 

Artigo 32º

Operações sobre o ouro 

1. É livre a importação, exportação ou reexportação de ouro amoedado, em bar-
ra ou noutras forma não trabalhadas, sem prejuízo da observância de disposições 
de natureza não cambial aplicáveis. 

2. Os residentes ou não residentes que à saída ou entrada no território nacional, 
transportem consigo ouro amoedado, em barra ou noutras formas não traba-
lhadas, cujo valor global atinja ou ultrapasse o valor fixado pelo Banco de Cabo 
Verde, em aviso, devem declarar esse facto às autoridades aduaneiras. 

3. É livre a realização, no território nacional, de operações sobre o ouro, incluin-
do a abertura e a movimentação, por residentes ou por  não residentes, de contas 
de depósito em ouro junto das entidades residentes habilitadas para o efeito, sem 
prejuízo da observância de disposições de natureza não cambial aplicáveis. 

SECÇÃO VI 

Das transacções e respectiva liquidação 

Artigo 33º

Remissão 

Lei especial regulará: 

a) As transacções que constituam operações de invisíveis correntes e de capi-
tais; 

b) A liquidação das operações referidas na alínea anterior, bem como das ope-
rações de mercadorias. 
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CAPÍTULO II 

Das contra-ordenações 

SECÇÃO I 

Disposições gerais 

Artigo 34º

Legislação subsidiária 

As contra-ordenações previstas no presente diploma é, subsidiariamente, apli-
cável o regime geral das contra-ordenações. 

Artigo 35º

Responsabilidade pelas contra-ordenações e pelo pagamento das coimas 

1. As coimas previstas no presente diploma podem ser aplicadas tanto às pesso-
as singulares como às pessoas colectivas, ainda que irregularmente constituídas, 
bem como às organizações ou entidades sem personalidade jurídica.  

2. O património que, por qualquer forma ou á qualquer título, esteja à dis-
posição das pessoas colectivas ainda que irregularmente constituídas e das or-
ganizações ou entidades sem personalidade jurídica, responde pelo pagamento 
das coimas, quando as contra-ordenações previstas no presente diploma sejam 
cometida pelos titulares dos respectivos orgãos ou pelas pessoas que em seu nome 
ou no seu Interesse actuem. 

3. A responsabilidade das entidades referidas no número anterior não exclui a 
responsabilidade individual dos respectivos agentes nem das pessoas singulares 
que, a qualquer título, por elas actuem nem a de outras que com estas estejam 
comprovadamente conluiadas. 

4. O disposto no número anterior para os casos de representação vale ainda que 
seja ineficaz o acto jurídico fonte dos respectivos poderes. 

5. As entidades referidas no nº 2 deste artigo respondem solidariamente, 
nos termos da lei civil, pelo pagamento das coimas e das custas em que forem 
condenados os agentes das contra-ordenações punidas nos termos do presente 
diploma. 

6. Os titulares dos orgãos de administração das entidades referidas no nº 2 são 
responsáveis, individual e solidariamente, pelo pagamento das coimas e das cus-
tas em que aquelas sejam condenadas, ainda que as mesmas, à data da condena-
ção, tenham sido dissolvidas ou entrado em liquidação. 

Artigo 36º 

Cumprimento do dever omitido

Sempre que. a contra-ordenação resulte da omissão de um dever, o pagamento 
da coima não dispensa o infractor do seu cumprimento, se este for possível. 
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Artigo 37º

Destino das coimas 

Metade do produto das coimas reverte para o Estado e a outra metade para o 
Banco de Cabo Verde. 

Artigo 38º

Tentativa, negligência e favorecimento pessoal 

1. A tentativa, a negligência e o favorecimento pessoal são sempre puníveis. 

2. Nos casos de tentativa, de negligência e de favorecimenmto pessoal, os limites 
mínimo e máximo das coimas previstas no correspondente tipo legal, bem como 
as quantias a depositar nos termos do artigo 48º serão reduzidos a metade.

Artigo 39º 

Prescrição 

1. O procedimento por contra-ordenação cambial extingue-se por efeito da 
prescrição, logo que sobre a prática da contra-ordenação hajam decorrido dois 
anos. 

2. As coimas e sanções acessórias previstas no presente diploma prescrevem no 
prazo de quatro anos, contados a partir da decisão condenatória definitiva. 

SECÇÂO II 

Das contra-ordenações cambiais em especial 

Artigo 40º 

Exercício de actividade não autorizada 

Quem, sem estar devidamente autorizado, realizar de forma habitual e com in-
tuito lucrativo, por conta própria ou alheia, operações cambiais, operações sobre 
o ouro ou operações de importação e exportação ou reexportação de escudos, 
moeda estrangeira ou de títulos, será punido com coima, calculada entre 75% 
e 100% do valor dos bens ou direitos a que respeita a violação, no máximo de 
100.000.000$00. 

Artigo 41º

Violação do dever de informação  

Quem violar as disposições relativas à prestação de informações ou à remessa, 
apresentação ou exibição de quaisquer declarações ou outros documentos, contidas 
no presente diploma, seus regulamentos, avisos ou instruções técnicas do Banco 
de Cabo Verde, bem como na legislação específica aplicável à realização de quais-
quer operações de invisíveis correntes ou de capitais, será, punido com coima até 
100.000$00, sendo pessoa singular, ou até 1.000.000$00, sendo pessoa colectiva, sem 
prejuízo de sanção mais grave penal ou contra-ordenacional que lhe seja aplicável. 
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Artigo 42º 

Outras contra-ordenações 

Quem, com infracção do disposto no presente diploma, seus regulamentos, avi-
sos ou instruções técnicas do Banco de Cabo Verde, realizar quaisquer operações 
cambiais, incluindo compensações, assunção de dívidas ou cessão de crédito, 
mantiver disponibilidade no estrangeiro ou retiver moeda estrangeira, importar, 
exportar ou reexportar escudos caboverdianos, moeda estrangeira ou títulos, re-
alizar operações sobre ouro, ou efectuar transacções de invísiveis correntes ou de 
capitais, será punido com coima, calculada proporcionalmente ao valor dos bens 
ou direitos a que respeite a violação, nos termos seguintes: 

a) Entre 10% e 25%, quando o valor não seja superior a 200.000$00; 

b) Entre 25% e 50%, quando o valor seja superior a 200.000$00, mas não a 
20.000.000$00;

c) Entre 50% e 75%, quando o valor seja superior a 20.000.000$00, mas não a 
100.000.000$00; 

d) Entre 75% e 100%, no máximo de 100.000.000$00, quando o valor seja superior 
a 100.000.000$00. 

Artigo 43º 

Sanções acessórias 

1. Em função da gravidade da contra-ordenação, da culpa e da situação econó-
mica do agente, poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções acessórias, sem 
prejuízo de outras sanções previstas na lei geral: 

a) Perda de bens; 

b) Suspensão ou revogação, total ou parcial, das autorizações necessárias ao 
exercício do comércio de câmbios, com ou sem encerramento da sede ou de 
quaisquer dependências; 

c) Inibição do exercício de cargos sociais e funções de administração, fiscali-
zação, direcção ou chefia em entidades autorizadas a exercer o comércio de 
câmbios. 

2. A sanção acessória de perda a favor do Banco de Cabo Verde dos bens utiliza-
dos ou obtidos com a actividade ilícita será sempre aplicada no caso de contra- 
ordenação prevista no artigo 40º. 

3. As sanções previstas nas alíneas b) e c) do nº1 terão a duração máxima de dois 
anos, contados a partir da decisão condenatória definitiva. 

4. A sanção acessória de suspensão ou cassação das autorizações necessárias ao 
exercício do comércio de câmbios poderá ser ordenada desde que a infracção 
tenha sido cometida no uso dessas autorizações. 

5. A sanção acessória de inibição do exercício de cargos e funções poderá ser 
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aplicada aos membros dos orgãos de administração e fiscalização, àqueles que 
exerçam funções equivalentes e aos empregados com funções de direcção ou de 
chefia das entidades autorizadas a exercer o comércio de câmbios, que ordenem, 
pratiquem ou colaborem na prática dos actos constitutivos das contra-ordena-
ções que a estas sejam imputáveis. 

SECÇÃO III 

Do processo 

Artigo 44º 

Averiguação e instrução 

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 47º, 48º, 49º e nº 4 do artigo 56º do De-
creto-Legislativo nº 9/95, de 27 de Outubro, a averiguação das contra-ordenações 
a que se refere o presente diploma, seja quem for que as pratique, e a instrução 
dos respectivos processos são da competência do Banco de Cabo Verde. 

2. A averiguação das contra-ordenações e a instrução dos respectivos processos 
são efectuadas pelos técnicos e pelos superiores do quadro da entidade referida 
no número anterior, devidamente credenciados, aos quais será prestado pelas 
autoridades policias, bem como por outras autoridades ou serviços públicos, o 
auxílio de que necessitem.

3. Sem prejuízo do recurso às autoridades policiais e a outras autoridades ou 
serviço públicos, a entidade competente para averiguação ou à instrução dos 
respectivos processos poderá, nomeadamente, efectuar inspecções a quaisquer 
entidades, relativamente às quais haja razões para crer que detêm documentação 
relevante.  

Artigo 45º 

Apreensão de valores 

1. Pode proceder-se à apreensão de notas, moedas, cheques ou outros títulos ou 
valores que constituam objecto da contra-ordenação, quando tal apreensão seja 
necessária à averiguação ou à instrução ou no caso de se indiciar contra- ordena-
ções susceptível de impor a sua perda a favor do Estado. 

2. Os valores apreendidos devem ser depositados no Banco de Cabo Verde e 
garantirão o pagamento da coima e das custas em que vier a ser condenado o 
agente. 

3. Quando não for possível a aplicação da coima, por não ser conhecido o agente 
da contra-ordenação, os valores apreendidos serão declarados perdidos a favor do 
Estado, decorridos que sejam quatro anos sobre a apreensão, salvo se se provar 
que tais valores pertenciam a terceiros, alheios à prática do ilícito. 

4. Nos casos previstos no nº 1, a eventual devolução das notas, moedas ou outros 
títulos ou valores apreendidos depende da conclusão do correspondente processo 
instaurado ou decisão da autoridade competente para decidir o processo.
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Artigo 46º

Notificação 

As notificações devem ser efectuadas por cartas registada com aviso de recepção 
ou pessoalmente, se necessário através das autoridades policiais.

Artigo 47º 

Acusação e defesa 

1.  Concluída a instrução, será deduzida pelos técnicos ou pelos responsáveis re-
feridos no nº 2 do artigo 44º a acusação em que se indiquem o infractor, os factos 
que lhes são imputados e as respectivas circunstâncias de tempo e lugar, bem como 
a lei que os proíbe e pune. 

2. A referida acusação será notificada ao agente para, no prazo de um mês:

a) Apresentar defesa por escrito, podendo juntar  documentos probatórios e 
arrolar testemunhas, no máximo de cinco por cada infracção; 

b) Comparecer para ser ouvido, em dia e hora determinados; ou, se for esse o 
caso, 

c) Fazer prova de que efectuou o depósito da quantia prevista no nº 2 do artigo 
seguinte e declarar que se compromete a cumprir as obrigações acessórias, 
a que haja lugar, previstas no mesmo artigo. 

3. A notificação será efectuada nos termos do artigo 43º ou, quando o arguido 
não seja encontrado ou se recuse a receber notificação, por anúncio publicado 
num dos jornais de expansão nacional.

Artigo 48º 

Solução conciliatória 

1. Relativamente às contra-ordenações previstas no artigo 39º, as coimas e san-
ções acessórias não serão aplicadas e o procedimento por contra-ordenação será 
extinto, sem prejuízo das custas que forem devidas, se agente, no prazo previsto 
no nº 2 do artigo anterior, depositar no Banco de Cabo Verde a quantia prevista 
no número seguinte e, no prazo de seis meses, a contar , da notificação da acusa-
ção, cumprir relativamente aos bens objecto da infracção, as seguintes obrigações 
acessórias que forem aplicáveis: 

a) Transferir para Cabo Verde e vender a uma instituição autorizada a exercer o 
comércio de câmbio os capitais ilegalmente detidos no estrangeiro; 

b) Proceder à liquidação dos investimentos mobiliários ou imobiliários ile-
galmente efectuados no estrangeiro e transferir para Cabo Verde e vender 
a uma instituição autorizada a exercer o comércio de câmbios o produto 
dessa liquidação;  

c) Vender ao Banco de Cabo Verde a moeda estrangeira ou o ouro amoedado, 
em barra ou noutras formas não trabalhadas, ilegalmente detidos em terri-
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tório nacional, respectivamente ao menor câmbio ou ao menor preço que 
se tiver verificado entre a data da acusação e a da venda. 

2. A quantia a depositar nos termos do número anterior será equivalente: 

a) A 10% do valor dos bens ou direitos a que respeite a violação, quando o 
valor desses bens ou direitos não seja superior a 200 000$00;  

b) A 25% do valor dos referidos bens ou direitos, quando este valor seja supe-
rior a 200  000$00, mas não a 20 000 000$00; 

c) A 50% do valor dos referidos bens ou direitos, quando este valor seja supe-
rior 20 000 000$00 mas não a 100 000 000$00;  

d) A 75% do valor máximo da coima previsto na alínea d) do artigo 39º, quan-
do o valor dos o bens ou direitos em causa seja superior 100.000 000$00.

3. As quantias depositadas nos termos dos números anteriores revertem a favor 
do Estado uma vez extinto o procedimento contra-ordenacional ou, no caso de 
não serem cumpridas as obrigações acessórias previstas no nº 1, respondem pelo 
pagamento das coimas que eventualmente vierem a ser aplicadas. 

Artigo 49º

Remessa do processo para entidade competente  

Não tendo havido lugar à extinção do procedimento por contra-ordenação nos 
termos do disposto no artigo 48º, e depois de realizadas as diligências que em 
consequência da defesa se tornem necessárias, o processo será remetido à enti-
dade competente para aplicar as coimas e as sanções acessórias, com o parecer 
sobre as contra-ordenações que se devem considerar provadas e as sanções que 
lhes são aplicáveis. 

Artigo 50º 

Entidade competente

1. É da competência do Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde a 
aplicação das coimas e sanções acessórias previstas no presente diploma. 

2. A decisão proferida será notificada ao agente nos termos do nº 3 do artigo 47º. 

Artigo 51º 

Recurso 

1. A decisão que aplicar uma coima é susceptível de impugnação judicial, me-
diante recurso a interpor para o tribunal competente. 

2. É competente para conhecer o recurso o juiz de direito da Comarca da Praia, 
com jurisdição na matéria crime. 
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CAPÍTULO III 

Disposições finais e transitórias 

Artigo 52º 

Legislação revogada 

1. São revogados o Decreto-Lei nº 29/93, de 24 de Maio, e o decreto-Lei na 58/
95, de 27 de Outubro. 

2. As remissões feitas para as normas revogadas nos termos do nº 1  entendem-
se como referidas às disposições correspondentes do presente diploma. 

Artigo 53º

Processos pendentes 

Relativamente aos processos pendentes, os prazos previstos no nº 1 do artigo 
48º contam-se a partir da entrada em vigor do presente diploma. 

Artigo 54º

Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor no dia 5 de Ju1ho de 1998. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros em 25 de Julho de 1998.

António Gualberto do Rosário - José Ulisses Correia e Silva. 

Promulgado em 29 de Junho 1998 

Publique-se 

O Presidente da República, ANTÓNIQ MANUEL  MASCARENHAS GOMES MON-
TEIRO. 

Referendado em 29 de Junho de 1998. 

O Primeiro-Ministro, Carlos Veiga.



215



215

Decreto-Lei nº 26/98  
de 29 de Junho

O Capítulo V do Decreto-Lei na 29/93, de 24 de Maio, definiu de modo inova-
dor o regime base das operações correntes e de capitais. 

Embora não estando em causa muitos dos seus grandes princípios inovadores, 
importa porém proceder à actualização do mesmo à luz dos ensinamentos reco-
lhidos nos quase seis anos da sua aplicação. 

Porém, importa, sobretudo, adequar a legislação relativa às  operações correntes 
e de capitais à necessidade de uma efectiva liberalização dessas operações, em 
conforimidade, aliás, com a recente decisão do Governo de garantir, como um 
dos elementos fundamentais da execução da estratégia de inserção dinâmica de 
Cabo Verde no sistema económico mundial, a convertibilidade externa da moeda 
nacional. Esta é, indubitavelmente, a razão fundamental que justifica este diplo-
ma. 

Deve destacar-se como filosofia subjacente ao presente diploma a liberdade de 
realização das operações invisíveis correntes. As operações de capitais, salvo aque-
las respeitantes à participação de não residentes na bolsa de valores, continuam 
sujeitas a autorização do Banco de Cabo Verde, enquanto autoridade cambial da 
República de Cabo Verde. Pretende-se desta forma garantir a estabilidade dos 
meios financeiros no País. 

Como alterações ou inovações mais significativas do presente diploma: 

 - Prevê-se expressamente que as operações correntes e de capitais possam ser 
sujeitas a verificação prévia do Banco de Cabo Verde, que deverá, em cada 
um dos casos em que tal ocorra qualificar o tipo de operação;

 - Determina-se que as entidades autorizadas a exercer o comércio de câmbios 
devem verificar sempre a realidade e natureza de todas as operações que 
lhes caiba realizar, podendo o Banco de Cabo Verde, sempre que o entender 
necessário, chamar a si a verificação prévia de qualquer delas;

 - Precisam-se os critérios orientadores da classificação das operações de invi-
síveis correntes e de capitais, com enunciação, a título exemplificativo, das 
mesmas. 

 - Prevê-se que, em caso de graves perturbações na balança de pagamentos e 
no mercado financeiro, possam ser tomadas medidas especiais de natureza 
temporária. 

As demais alterações ou inovações ou são de pormenores ou correspondem a 
um maior rigor técnicojurídico cambial; não carecendo de referência especial. 

Espera-se que com o presente diploma o País passe a dispor de um regime base 
das operações de invisíveis correntes e de capitais que se integre plenamente no 
esforço nacional de inserção dinâmica de Cabo Verde na economia internacional. 
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Nestes termos, 

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 216º da Consti-
tuição, o Governo decreta o seguinte: 

CAPITULO I 

Disposições Gerais e Comuns 

Artigo 1º

Ambito de aplicação 

1. A realização de operações correntes e de capitais com o exterior ficam sujeitas 
ao regime constante do presente diploma e suas normas regulamentares, sem 
prejuízo do regime de liquidação previsto na legislação reguladora das operações 
cambiais.

2. Ressalvam-se as operações realizadas pelo Estado, seus serviços e fundos sem 
personalidade jurídica, bem como pelo Banco de Cabo Verde, as quais regem-se 
por lei especial.

3. O disposto no presente diploma não prejudica a aplicação das normas relativas à 
orçamentação e autorização dos encargos em moeda estrangeira da Administração 
Central e Local. 

Artigo 2º

Conceitos 

Para os efeitos do presente diploma e respectiva legislação regulamentar, con-
sideram-se: 

a) Residentes e não residentes: as pessoas singulares ou colectivas e entidades 
não personalizadas, como tal designadas na legislação reguladoras das ope-
rações cambiais; 

b) Operações de mercadorias: os actos e contratos entre residentes e não re-
sidentes que envolvam a transmissão do direito de propriedade sobre bens 
moveis, exceptuados os meios de pagamento e títulos de crédito e as respec-
tivas transferências; 

c) Operações de invisíveis correntes: as constantes do Anexo I a este diploma 
de que faz parte integrante, efectuadas entre residentes e não residentes; 

d) Operações de capitais: Todas as operações efectuadas entre residentes e 
não residentes que não sejam consideradas como operações de invisíveis 
correntes, constantes, a título indicativo, do Anexo II a este diploma de que 
faz parte integrante; 

e) Liquidação das transacções: o pagamento ou outras formas de extinção 
dos vínculos contratuais ou de outras obrigações efectuados entre residentes 
e não residentes; 
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f) Operações correntes: os pagamentos que não têm por objecto transferir 
capitais, sem qualquer limitação, nomeadamente: 

 - Todos os pagamentos devidos por virtude do comércio externo, de outras 
transacções correntes, incluindo serviços, e de operações normais a curto 
prazo, bancárias e de crédito; 

 - Os pagamentos devidos a título de juros de empréstimos e de rendimentos 
líquidos de outros investimentos; 

 - O pagamento de pequenos montantes para a amortização de empréstimos 
ou de investimento directos; 

 - Remessas de pequenos montantes para despesas familiares. 

Artigo 3º 

Princípio geral 

1. A contratação e liquidação das transacções correntes podem efectuar-se livre-
mente, sem autorização do Banco de Cabo Verde, exceptuados os casos previstos 
no presente diploma e respectivos avisos. 

2. Podem, igualmente, efectuar-se livremente as seguintes operações de capi-
tais: 

a) Admissão de títulos e outros instrumentos nacionais em mercado de capitais 
estrangeiro; 

b) Admissão de títulos estrangeiros no mercado nacional de capitais; 

c) Aquisição no mercado secundário nacional, por não residentes, de títulos 
nacionais ou estrangeiros; 

d) Aquisição em mercado de capitais estrangeiro, por residentes, de títulos 
estrangeiro através da bolsa de valores e correctores devidamente autori-
zados; 

e) Admissão de certificados de participação em organismos de investimento 
colectivo estrangeiro em mercado nacional de capitais; 

f) Aquisição, por não residentes, de certificados de participação em organis-
mos de investimento colectivo nacionais ou estrangeiros; 

g) Créditos fornecedores, concedidos por não residentes ou por residentes a 
não residentes, ligados a transacções de mercadorias ou à prestação de ser-
viços nas quais participe um residentes. 

3. Mantêm-se em vigor as disposições de natureza não cambial aplicáveis às operações 
correntes e de capital, designadamente, a legislação aduaneira e a especial sobre o inves-
timento externo. 
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Artigo 4º 

Verificação pelo Banco de Cabo Verde 

1. A natureza e a realidade de qualquer transacção ou transferência entre um re-
sidente e um não residente ou de e para exterior podem ser objecto de verificação, 
quer prévia, quer posterior, pelo Banco de Cabo Verde. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, devem os interessados e qual-
quer entidade interveniente, pública ou privada, fornecer ao Banco de Cabo 
Verde os elementos indispensáveis à identificação e à verificação da legitimidade 
dos intervenientes, à caracterização jurídica e económica da operação e à de-
terminação dos valores envolvidos e respectivas datas de exigibilidade que lhes 
forem solicitados. 

Artigo 5º 

Verificação prévia 

1. O Banco de Cabo Verde fixará, por aviso, as operações que, em cada momen-
to, ficam sujeitas à sua verificação prévia, estabelecendo as respectivas condições 
e termos. 

2. O exercício dos poderes de verificação, quando prévio, não pode impedir ou 
retardar, injustificada ou desproporcionadamente a realização das operações, 
entendendo-se, designadamente, que se produz acto tácito de deferimento do 
pedido 60 dias após a data em que o processo tiver dado entrada no Banco de 
Cabo Verde. 

Artigo 6º

Dever de verificação 

1. As entidades autorizadas a exercer o comércio de câmbios e outras institui-
ções que actuem no mercado financeiro devem verificar, antes da realização das 
operações em que intervenham, a sua realidade, natureza e o cumprimento das 
disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

2. Para os efeitos do número anterior, devem os interessados fornecer os ele-
mentos de prova indispensáveis à caracterização jurídica e económica da ope-
ração requerida, .designadamente os relativos à determinação do seu valor e 
respectivas datas de exigibilidade, que1hes forem solicitados. 

Artigo 7º

Finalidade da aquisição dos meios de pagamento 

1. Os meios de pagamento sobre o exterior adquiridos com vista à liquidação 
de qualquer transacção prevista neste diploma não devem ser utilizados para fim 
diverso, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

2. Não se executando, total ou parcialmente, a transacção ou liquidação que 
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determinou a aquisição daqueles meios de pagamento devem os mesmos ser ce-
didos a uma entidade autorizada a exercer o comércio de câmbios ou aplicados 
em condições a determinar por aviso do Banco de Cabo Verde. 

Artigo 8º 

Utilização do produto da liquidação 

A utilização directa, no exterior, por residentes, do produto da liquidação das 
transacções correntes e de capitais só pode ser efectuada nas condições e limites a 
estabelecer por aviso do Banco de Cabo Verde. 

Artigo 9º 

Dever de informação 

1. As entidades autorizadas a exercer o comércio de câmbios e outras institui-
ções que actuem no mercado financeiro devem enviar ao Banco de Cabo Verde, 
de acordo com as instruções que lhes forem transmitidas, elementos de informa-
ção, designadamente de natureza estatística, relativos à realização das operações 
correntes e de capitais em que intervenham. 

2. Os interessados nas operações contempladas neste diploma devem enviar ao 
Banco de Cabo Verde os elementos de informação relativos à respectiva contrata-
ção, liquidação e prova de realização que forem estabelecidos por aviso. 

3. Os serviços alfandegários remeterão ao Banco de Cabo Verde cópia de um 
exemplar do competente título de comércio externo relativo às operações de 
importação e exportação, no prazo de dez dias a contar do desalfandegamento, 
podendo a remessa do documento único ou similar ser dispensado ou efectuada 
em prazo sob forma diversos em condições a definir, por acordo, entre o Banco 
de Cabo Verde e os serviços alfandegários. 

4. O PROMEX - Centro de Promoção Turística, do Investimento e das Exporta-
ções - enviará periodicamente ao Banco de Cabo Verde elementos de informação, 
designadamente de natureza estatística, relativos ao investimento externo. 

CAPÍTULO II 

Operações sujeitas a autorização 

Artigo 10º 

Operações de capitais 

1. Dependem de autorização prévia especial do Banco de Cabo Verde a importação 
a exportação de capitais constantes, do Anexo II ao presente diploma, efectuadas 
entre, residentes e não residentes, respeitantes a bens e direitos localizados no País.  

2. Exceptuam-se do disposto no número anterior as operações de capitais pre-
vistas nº 2 do artigo 3º e as operações de capitais de montante a fixar por aviso, 
sem prejuízo do disposto no artigo 11º. 
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3. A abertura e movimentação de contas junto de instituições de crédito, bem como 
a importação e exportação física de valores, regem-se pela legislação reguladora de 
operações cambiais. 

Artigo 11º 

Processamento 

Os pedidos de autorização para realizar operações de capitais devem ser apre-
sentados e processados nos termos e condições a fixar por aviso do Banco de 
Cabo Verde. 

Artigo12º 

Serviços financeiros 

A prestação de serviços financeiros ligados a operações de capital fica sujeito ao 
regime aplicável a estas operações 

CAPÍTULO III 

Disposições finais e transitórias 

Artigo 13º 

Regime sancionatório 

As infracções ao regime das operações contempladas no presente diploma, 
avisos e instruções técnicas do Banco de Cabo Verde são puníveis nos termos do 
disposto no diploma regulador das operações cambiais. 

Artigo 14º 

Actos notariais, de registo ou judiciais 

1. Os notários e conservadores devem sobrestar na realização de actos da sua 
competência em que intervenham não residentes enquanto não forem exibidos 
documentos comprovativos da intervenção de uma entidade autorizada a exercer 
o comércio de câmbios ou, se for o caso, da autorização ou declaração prévia 
emitida pela entidade competente. 

2. As acções relativas aos actos referidos no número anterior é aplicável o dis-
posto no artigo 280º do Código de Processo Civil. 

Artigo 15º 

Instruções técnicas 

O Banco de Cabo Verde, no exercício dos seus poderes de autoridade cambial, 
transmitirá às entidades autorizadas a exercer o comércio de câmbios e outras 
instituições que actuem no mercado financeiro as instruções técnicas necessárias 
à execução do disposto no presente diploma. 
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Artigo 16º 

Conservação de documentos 

As entidades que intervenham, a qualquer título, na realização das operações 
previstas neste diploma e os interessados nas mesmas devem conservar os ele-
mentos necessários à verificação da  respectiva natureza e realidade pelo prazo de 
cinco anos a contar da sua realização. 

Artigo 17º 

Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor no dia 5 de Julho de 1998. 

___________

Anexo I  

Operações de invisíveis correntes.

I - Serviços 

1. Transportes (marítimos, aéreos e rodoviários). 

1.1 - Fretes, passagens e afretamentos; 

1.2 - Serviços de apoio e reparações;  

1.3 - Outros. 

2. Trabalhos de construção civil. 

3.  Serviços comerciais 

  3.1 - Comissões e corretagens; 

  3.2 - Serviços de assistência técnica; 

  3.3 - Outros. 

4. Serviços de aluguer. 

5. Comunicações 

5.1- Serviços postais; 

5.2- Serviços de telecomunicações. 

6. Serviços de informação e informática

7. Serviços de cultura, educação e saúde. 

8. Seguros 

8.1- Prémios e indemnizações relativos a seguros e resseguros de operações 
correntes; 

8.2 - Outros seguros, com excepção de seguros de crédito e de vida, salvo 
neste último caso, a liquidação de pensões e rendas. 

9. Serviços bancários e financeiros 
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9.1 - Serviços de pagamentos e cobranças;

9.2 - Serviços de aluguer de cofres; 

9.3 - Serviços de tomada firme e colocação de títulos; 

9.4 - Serviços de corretagem; 

9.5 - Serviços de depósito de valores mobiliários; 

9.6 - Serviços de gestão de patrimónios e informação financeira;

9.7 - Outros. 

II - Despesas de viagem 

1. Natureza profissional 

1.1- Viagens de negócios; 

1.2- Estudos; 

2. Natureza particular. 

III- Rendimentos 

1. Rendimentos de trabalho. 

2. Rendimentos de capitais 

2.1- Lucros; 

2.2- Juros; 

2.3- Rendas. 

3. Outros rendimentos. 

3.1- Direitos de utilização de patentes, marcas e copyright; 

3.2- Direitos de distribuição de filmes e programas de televisão; 

3.3- Franchising;

3.4- Direitos de utilização de tecnologia. 

IV- Transferências unilaterais 

1. Transferências públicas. 

2. Transferência privadas 

2.1- Remessa de emigrantes ou imigrantes; 

2.2- Auxílio familiar com carácter acidental ou regular; 

2.3- Pensões de alimentos; 

2.4- Contribuição ou quotização para associações sem fins lucrativos; 

2.5- Outras. 

____________
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Anexo II 

Operações de capitais e notas explicativas específicas 

Consideram-se operações de capitais: 

I - Investimento directo: 

1. Investimento directo efectuado no território nacional com recursos prove-
nientes do exterior; 

2. Investimento directo efectuado no estrangeiro por residentes (investimento 
no exterior), com recursos internos; 

3. Reinvestimentos.

II- Investimentos imobiliários (não compreendidos em I) 

1. Investimentos imobiliários efectuados no território nacional por não resi-
dentes; 

2. Investimentos imobiliários efectuados no estrangeiro por residentes; 

III- Operações sobre títulos normalmente transaccionados no mercado de ca-
pitais: 

1. Admissão nos mercado de capitais: 

a) Admissão de títulos nacionais em mercado de capitais estrangeiros;

b) Admissão de títulos estrangeiros no mercado nacional de capitais. 

2. Aquisição no mercado secundário: 

 a) Aquisição, por não residentes, de títulos nacionais; 

 b) Aquisição, por residentes, de títulos estrangeiros. 

IV - Operações sobre certificados de participação em organismos de investi-
mento colectivo:

1. Admissão no mercado de capitais: 

a) Admissão de certificados de participação em organismos de investimento 
colectivo nacional em mercado de capitais estrangeiro; 

b) Admissão de certificados de participação em organismos de investimento 
colectivo estrangeiro.

2. Transacções sobre certificados de participação em organismos de investi-
mento colectivo: 

  a) Aquisição, por não residentes, de certificados de participação em organis-
mos de investimento colectivo nacional;  

3. Aquisição, por não residentes, de certificados de participação em organis-
mos de investimento colectivo estrangeiro. 

V- Operações sobre títulos e outros instrumentos normalmente transacciona-
dos no mercado monetário: 
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1. Admissão nos mercado monetário: 

a) Admissão de títulos e outros instrumentos nacionais em mercado monetá-
rio estrangeiro; 

b) Admissão de títulos estrangeiros e outros instrumentos no mercado mone-
tário nacional. 

2. Aquisição no mercado secundário: 

a) Aquisição, por não residentes, de títulos e outros instrumentos nacionais do 
mercado monetário; 

b) Aquisição, por residentes, de títulos e outros instrumentos estrangeiros do 
mercado monetário; 

VI- Abertura e movimentação de contas junto de instituições financeiras: 

1. Operações efectuadas por não residentes junto de instituições financeiras 
nacionais; 

2. Operações efectuadas por residentes junto de instituições financeiras es-
trangeiras; 

VII- Créditos fornecedores ligados a transacções de mercadorias ou à prestação 
de serviços nas quais participe um residentes: 

1. Créditos concedidos por não residentes a residentes; 

2. Créditos concedidos por residentes a não residentes. 

VIII- Empréstimos e créditos financeiros (não incluídos nas rubricas I, VII e 
XI): 

1. Empréstimos e créditos concedidos por não residentes a residentes; 

2. Empréstimos e créditos concedidos por residentes a não residentes.

IX- Garantias: 

1. Garantias concedidas por não residentes;

2. Garantias concedidas por residentes a não residentes. 

X- Transferência em execução de contratos de seguro: 

1. Prémios e prestações a título de seguro de Vida: 

a) Contratos celebrados por companhias de seguro de vida nacionais com não 
residentes; 

b) Contratos celebrados por companhias de seguro de vida estrangeiras com 
residentes; 

2. Prémios e prestações a titulo de seguro de crédito:  

a) Contratos celebrado por companhias de seguro de crédito nacionais com 
não residentes; 

b) Contratos celebrados por companhias de seguro de crédito estrangeiras 
com residentes; 
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3. Outras transferências de capitais relacionadas com contratos de seguros. 

XI- Movimentos de capitais de carácter pessoal:

a) Empréstimos;

b) Doações; 

c) Sucessões e legados; 

e) Regularização de dívidas, por imigrantes, no seu país de origem; 

f) Prémios de lotarias ou de apostas mútuas; 

g) Transferências de activos constituídos por residentes, em casos de emigra-
ção, aquando da sua instalação ou permanência no estrangeiro; 

h) Transferências de activos constituídos por não residentes, em casos de imi-
gração, aquando da sua instalação ou permanência no território nacional. 

XII- Importação e exportação física de valores: 

1. Títulos; 

2. Meios de pagamento em geral. 

XIII- Outros movimentos de capitais: 

a) Imposto sucessório; 

b) Indemnizações desde que com carácter de capital; 

c) Reembolsos efectuados em caso de anulação de contratos ou de pagamentos 
indevidos, com carácter de capital; 

d) Transmissão do direito de propriedade industrial, intelectual ou sobre pa-
tentes, desenhos, marcas e invenções; 

e) Transferência dos meios financeiros necessários à execução das prestações 
de serviços (não incluídas na categoria VI); 

f) Diversos. 

Observações: 

I- Nomenclatura: 

A presente nomenclatura das operações de capitais não é exaustiva e cada uma 
das suas rubricas deverá ser entendida como abrangendo quer as importações 
quer as exportações de capitais. 

As operações de capitais abrangem: 

a) A liquidação ou transmissão de activos constituídos, o repatriamento do 
produto da liquidação ou a utilização desse produto noutras operações de 
capitais;

b) O direito de utilizar todas as técnicas financeiras disponíveis no mercado 
para a realização da operação. Por exemplo, a noção de aquisição de títulos 
e outros instrumentos financeiros inclui não só as operações a contado, 
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como outras técnicas de negociação, designadamente operações a prazo, 
com opção ou com garantia, operações de troca por outros activos. 

As operações de capitais efectuam-se geralmente entre residentes em diferentes 
países, mas existem operações de capitais efectuadas por uma única pessoa. Por 
exemplo, as transferêncías de activo de imigrantes, aquando da sua instalação ou 
permanência no território nacional. 

II- Definições: 

Para os efeitos previstos neste diploma, entende-se por: 

1. Investimento directo - os actos ou contratos que tenham por objecto ou de 
que possa resultar, quanto a uma empresa constituída ou a constituir, a criação de 
laços económicos duradouros, que possibilitem a obtenção ou reforço do poder 
de decisão sobre a empresa, e ainda os empréstimos, por prazo superior a cinco 
anos, com o mesmo objectivo. 

Considera-se que existe investimento directo se, em resultado da subscrição ou 
aquisição de participações em sociedades, o conjunto de acções detido por pessoa 
singular ou colectiva exceder 20% do respectivo capital social ou, no caso de ser 
inferior, se estiver ligado a actos ou contratos que permitam a obtenção ou reforço 
do poder de decisão sobre a empresa. 

É considerado investimento directo estrangeiro a aquisição de imóveis, com 
recursos provenientes do exterior, por pessoas colectivas e por pessoas singulares, 
desde que, neste caso, tenha finalidade empresarial. 

Considera-se ter fim empresarial a aquisição por não residentes de prédios rús-
ticos para fins industriais e agro-pecuários e ainda a titularidade de: 

a) Mais de três moradias, três lotes de terreno urbanizado ou três fracções 
autónomas de prédios urbanos; 

b) Imóveis que, em conjunto, possuam área licenciada para utilização comer-
cial superior a 200 m2; 

c) Prédios urbanos que, individualmente ou em conjunto, tenham área cober-
ta superior a 500 m2. 

2. Investimento imobiliário: 

a) Investimento imobiliário efectuado em território nacional por não residen-
tes a aquisição de imóveis por pessoas singulares, fora os casos previstos no 
nº 1; 

b) Investimento imobiliário efectuado no estrangeiro por residentes aquisição 
de imóveis por pessoas singulares, para uso próprio ou com o fim não em-
presarial. 

O investimento imobiliário abrange igualmente os negócios jurídicos sobre 
os direitos reais menores, designadamente o usufruto, as servidões prediais e o 
direito de superfície. 
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3. Admissão em mercado financeiro: 

a) Emissão - venda efectuada através de oferta ao público; 

b) Colocação - venda directa pelo emitente ou pelo sindicato dela encarrega-
do, sem oferta ao público; 

c) Introdução em bolsa ou em mercado monetário - o acesso, segundo um 
determinado processo, de títulos e outros instrumentos negociáveis às 
transacções regulamentadas de uma bolsa ou de um sector do mercado 
monetário reconhecido oficialmente. 

4. Valores mobiliários nacionais ou estrangeiros - os títulos segundo o local 
da sede e emitente. A aquisição, por residentes, de títulos e outros instrumentos 
nacionais emitidos em mercado estrangeiro é equiparada à aquisição de títulos 
estrangeiros. 

5. Obrigações - títulos negociáveis, com uma duração superior a um ano a con-
tar da emissão, nos quais a fixação da taxa de juro e as modalidades de reembolso 
do capital e de pagamento dos juros são determinados no momento de emissão. 

6. Organismo de investimento colectivo - os organismos cujo objecto consiste 
no investimento colectivo em valores mobiliários, ou de outros activos, dos ca-
pitais que recolhem e cujo funcionamento está sujeito ao princípio de repartição 
de riscos. Alguns destes organismos podem emitir certificados de participação, os 
quais, a solicitação dos titulares e nas condições legais, contratuais ou estatutárias 
que os regem, são recomprados ou reembolsados, directa ou indirectamente, 
contra activos desses organismos. 

Organismos especializados no mercado monetário - aqueles cujo estatuto ou 
regulamento prevê que as respectivas aplicações se realizem maioritariamente em 
instrumentos normalmente transaccionados no mercado monetário. 

7. Títulos e outros instrumentos normalmente negociados no mercado monetá-
rio - os bilhetes de Tesouro e outros títulos negociáveis, de duração não superior 
a um ano, os certificados de depósitos, os aceites bancários e outros instrumentos 
equiparados. 

8. Créditos ligados às transacções correntes - os créditos comerciais contratu-
ais, bem como o financiamento destes ou das transacções correntes por créditos 
concedidos por instituições financeiras. Esta categoria compreende as operações 
de factoring. 

9. Empréstimos e créditos financeiros -financiamentos não ligados a transac-
ções correntes, ou ligados a estas transacções se nelas não participar um residen-
te. Incluem-se os empréstimos hipotecários, os créditos ao consumo, a locação 
financeira e as linhas de crédito de substituição. 

10. Empréstimos de carácter pessoal - os contratos celebrados entre pessoas sin-
gulares, não ligados a transacções correntes, cuja utilização e reembolso envolva 
transferências entre Cabo Verde e o estrangeiro. 
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11. Mercado financeiro - integra o mercado de capitais e o mercado monetário. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, aos 25 de Junho de 1998. 

António Gualberto do Rosário - José Ulisses Correia e Silva. 

Publique-se. 

Promulgado em 29 de Junho 1998. 

O Presidente da República, ANTONIO MANUEL MASCARENHAS GOMES 

MONTEIRO. 

Referendado em 29 de Junho 1998. 

O Primeiro Ministro,  Carlos Veiga.
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Decreto-Lei nº 68/2005
de 31 de Outubro

O presente diploma propõe adequar o actual Regime Jurídico do Comércio 
Externo aprovado pelo Decreto-lei 51/2003, de 24 de Novembro aos acordos e 
normas da Organização Mundial do Comércio (OMC), em matéria de simplifi-
cação dos procedimentos e circuitos de registo e licenciamento das operações do 
comércio externo, no quadro da adesão de Cabo Verde á Organização Mundial 
do Comércio.

Propõe igualmente a eliminação do Titulo do Comércio Externo (TCE) e sua 
substituição pela Declaração Única Aduaneira (DUA), passando os pedidos a 
serem presentes e autorizados directamente nas alfândegas, com vantagens evi-
dentes para os operadores económicos. 

Foram ouvidas o Banco de Cabo Verde, as associações empresariais do sector e 
a Direcção Geral das Alfândegas. 

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 203° da Consti-
tuição, o Governo decreta o seguinte: 

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1º

Âmbito e definições

1. As operações de exportação e importação, definitivas ou temporárias, de 
reexportação e de reimportação de mercadorias ficam sujeitas aos regimes es-
tabelecidos no presente decreto-lei e seus diplomas regulamentares.

2. Para efeitos do presente diploma entende-se por:

a) “Exportação definitiva”, o regime aduaneiro aplicável às mercadorias 
em livre circulação que deixam o território aduaneiro e que se destinem 
a permanecer definitivamente fora do referido território ou para desti-
nos assimilados; 

b) “Importação”, a introdução de uma mercadoria no território aduaneiro 
nacional; 

c) “Importação para consumo”, o regime aduaneiro que permite às merca-
dorias importadas serem postas em livre circulação no território aduanei-
ro por ocasião do pagamento dos direitos e taxas na importação eventual-
mente exigíveis e o cumprimento de todas as formalidades necessárias; 

d) “Importação temporária”, o regime aduaneiro económico que permite, 
em certas condições, importar com isenção total ou parcial de direitos, 
mercadorias destinadas a permanecer temporariamente no território 
aduaneiro e a serem reexportadas após um prazo determinado; 
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e) “Reexportação”, a operação de saída de um território aduaneiro, de mer-
cadorias que nele entraram em regime de importação temporária ou 
definitiva ou que nele se mantiveram, desde a sua chegada até à sua saí-
da, sob fiscalização aduaneira, em armazéns e áreas de desalfandegação 
ou em entrepostos de armazenagem sob regime aduaneiro; 

f) “Reimportação no estado”, o regime aduaneiro que permite introduzir 
no consumo, com franquia de direitos e taxas na importação, mercado-
rias que foram exportadas, com a condição de que não tenham sofrido 
no estrangeiro nenhuma transformação, elaboração ou reparação e na 
condição de que todas as somas exigíveis em razão de um reembolso, de 
uma remessa ou de uma suspensão de direitos e taxas ou de toda sub-
venção ou outro montante acordado por ocasião da exportação, sejam 
pagos; 

g) “Aperfeiçoamento activo”, o regime aduaneiro que permite receber num 
território aduaneiro, com suspensão de direitos e taxas na importação, 
certas mercadorias destinadas a sofrer uma transformação, uma elabo-
ração, um complemento de fabrico ou uma reparação e a serem ulte-
riormente exportadas sob forma de produtos compensadores; 

h) “Produtos compensa dores”, os produtos resultantes da transformação, 
da elaboração, do complemento de fabrico ou da reparação de merca-
dorias para as quais a utilização do regime de aperfeiçoamento activo 
foi autorizado; 

i) “Aperfeiçoamento passivo”, o regime aduaneiro que permite exportar 
temporariamente mercadorias que se encontram em livre circulação no 
território aduaneiro com o fim de sofrer no estrangeiro uma transfor-
mação, uma elaboração ou uma reparação e de as reimportar, em segui-
da, com isenção total ou parcial de direitos e taxas na importação; 

j) “Zonas francas”, uma parte do território nacional na qual as mercadorias 
que aí são introduzidas são geralmente consideradas como não estando 
no território aduaneiro para efeitos de aplicação dos direitos e taxas na 
importação; 

k) “Regimes restritivos”, os regimes que imponham restrições à liberdade 
do Comércio externo, como tal obrigatoriamente definidos por lei, e 
que submetam à prévia obtenção de licença, a realização de operações 
de outro modo proibidas, condicionadas ou contingentadas; 

l) “Controle técnico”, verificação das especificações técnicas e das qualida-
des «standard» das mercadorias, de acordo com critérios legais ou con-
tratuais, nacionais ou internacionais, e as praticas usuais do comércio; 

m) “Controle sanitário”, controles relativos à saúde de pessoas, animais e 
plantas; 
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n) “Controle de segurança”, controles relativos à segurança -nacional – ar-
mas, munições e explosivos. 

3. Consideram-se destinos assimilados a uma exportação as seguintes ope-
rações: 

a) Fornecimento de mercadorias para abastecimento de embarcações des-
tinadas à navegação marítima e das aeronaves que fazem serviços nas 
linhas internacionais; 

b) Fornecimentos de mercadorias às organizações internacionais estabele-
cidas em Cabo Verde. 

4. Consideram-se destinos assimilados a uma importação, exclusivamente para 
fins estatísticos, os donativos concedidos a entidades públicas e privadas nacio-
nais, no quadro das ajudas bilateral e multilateral, e a entrada no território nacio-
nal de bens ou serviços no âmbito de operações de financiamento externo. 

Artigo 2°

Princípios gerais

1. As operações de importação e de exportação são livres para os importa-
dores e exportadores, credenciados nos termos da lei. 

2. As pessoas singulares só podem importar mercadorias em quantidade que 
não revelem prática de comércio, nos termos a regulamentar. 

3. As pessoas colectivas que não tem no seu objecto social o comércio de 
importação, só poderão importar mercadorias nos termos da respectiva le-
gislação sectorial aplicável. 

CAPÍTULO II

Licenciamento das Importações

Artigo 3º

Sistema administrativo

O sistema administrativo das importações, compreende as seguintes modalida-
des: 

a) Importações dispensadas de licenciamento; 

b) Importações sujeitas ao licenciamento automático; 

c) Importações sujeitas a licenciamento não automático; 

Artigo 4°

Isenções de licenciamento

Ficam dispensadas de licenciamento: 

a) A importação de mercadorias sem valor comercial, nos termos que vierem 
a ser definidos em portaria do membro do Governo responsável pela área 
comércio externo; 
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b) As operações de aperfeiçoamento activo e passivo, de importação temporá-
ria, reimportação no estado, reexportação e de transito; 

c) As importações de mercadorias sujeitas aos regimes aduaneiros especiais 
nas modalidades de loja franca, deposito afiançado, depósito franco e depó-
sito especial alfandegado. 

d) As mercadorias industrializadas, destinadas a consumo no recinto de con-
gressos, feiras e exposições internacionais e eventos assimilados; 

e) A importação de mercadorias que se destinem ao abastecimento de navios e 
a aeronaves, nos termos da legislação que lhes for aplicável; 

f) As mercadorias apreendidas, abandonadas, achadas no mar ou por ele arro-
jadas ou salvadas de naufrágio e vendidas em leilão; e

g) A importação de mercadorias sem dispêndio de divisas, propriedade de 
companhias de navegação aérea ou marítima, e destinadas a seu uso exclu-
sivo.

Artigo 5°

Licenciamento das importações

1. Todas as mercadorias estão sujeitas ao licenciamento automático, excepto as 
definidas no número 2 deste artigo. 

2. As mercadorias sujeitas ao licenciamento não automático são: 

a) As mercadorias sujeitas a controles sanitários, fitossanitários e de segurança; 

b) As mercadorias sujeitas a restrições, obrigatoriamente, definidas por lei. 

3. O pedido de importação das mercadorias a que se refere o número anterior, 
deve-se fazer acompanhar de certificado de conformidade emitido pelas entida-
des competentes. 

Artigo 6º

Efectivação

1. O licenciamento automático será efectivado mediante a apresentação da de-
claração aduaneira nas Alfândegas. 

2. O licenciamento não automático será efectivado num prazo máximo de 21 
dias, a partir da data de apresentação da declaração aduaneira nas Alfândegas. 

CAPÍTULO III

Procedimentos de importação e exportação

Artigo 7°

Declaração

1. As declarações aduaneiras de importação e exportação são feitas pelos im-
portadores e exportadores ou pelos seus despachantes oficiais, directamente nas 
alfândegas. 



232 233

2. Por decreto regulamentar serão definidos os procedimentos a adoptar no pro-
cesso do comércio externo, entre as várias entidades governamentais e privados 
intervenientes. 

Artigo 8°

Competência

1. O licenciamento das operações de importação e exportação é da competência 
do Ministério responsável pela área do comércio. 

2. No caso de licenciamento não automático, as respectivas autoridades compe-
tentes devem conceder a sua autorização prévia. 

CÁPITULOIV

Liquidação das operações do comércio externo

Artigo 9°

Intermediação bancária

A liquidação das operações de comércio externo é efectuada nos termos da lei 
cambial.

CAPÍTULO V

Regime aduaneiro do comércio externo

Artigo 10°

Desembaraço aduaneiro

Todas as mercadorias sujeitas a desembaraço aduaneiro, devem conformar-se 
com as leis e regulamentos aduaneiros de Cabo Verde. 

CAPITULO VI

Disposições finais e transitórias

Artigo 11°

Titulo do Comércio Externo (TCE)

Os Títulos do Comércio Externo, emitidos ao abrigo do Decreto-Lei nº 51/2003, 
de 24 de Novembro, continuam em vigor até ao termo da sua validade. 

Artigo 12º

Infracções e penalidades

l. Salvo se o facto estiver previsto em tipo legal de crime ou contravenção, a vio-
lação do disposto no presente diploma, constitui contra-ordenação punível nos 
termos do Decreto Legislativo n° 9/95, de 27 de Outubro.

 2. A negligência é sempre punida. 
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Artigo 13º

Legislação revogada

São revogados o Decreto-Lei n° 51/2003, de 24 de Novembro e as Portaria nºs 3 
e 13/2004, de 26 de Janeiro e 14 de Junho, respectivamente.

Artigo 14°

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor 30 dias após a sua publicação no Boletim 
Oficial. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. 

José Maria Pereira Neves - João Pereira Silva 

Promulgado em 18 de Outubro de 2005

Publique-se 

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES 

Referendado em 20 de Outubro de 2005 

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves
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Aviso nº 8/2005
de 10 de Outubro

Com a entrada em vigor do EURO, e por força da ancoragem do escudo cabo-
verdiano ao escudo português - numa paridade fixa -, um novo regime cambial 
passou a vigorar em Cabo Verde. 

A tendência que se verifica no mercado financeiro, de aumento progressivo do 
número de entidades autorizadas a exercer o comércio de câmbios, em conse-
quência da liberalização desse mercado, recomenda a criação de um ambiente 
saudável de concorrência e a fixação das taxas de câmbio sem intervenção admi-
nistrativa. 

Deste modo, deixa de fazer sentido a fixação de taxas de câmbio com a cotação 
dos limites oficiais máximo para a venda e mínimo para a compra, dentro dos 
quais as taxas de câmbio poderão ser praticadas por cada instituição. 

Assim, torna-se necessário revogar o disposto no n.º 1 do artigo 2º do Aviso nº 
3/2000, de 6 de Novembro e o Aviso nº 02/96, de 5 de Fevereiro. 

O Banco de Cabo Verde, no uso da competência que lhe é atribuída pelos artigos 
22º e 23° da sua Lei Orgânica e pelo nº 1 do artigo 1º do Decreto-lei nº 25/98, de 
29 de Junho, determina o seguinte: 

1. O Banco de Cabo Verde divulgará, diariamente, as taxas de câmbio para as 
operações de compra e venda de moeda estrangeira que realize com as Institui-
ções autorizadas. 

2. As entidades autorizadas a exercerem o comércio de câmbios podem negociar 
livremente as taxas de câmbio e as comissões a aplicar nas operações referidas no 
número anterior, para as divisas cotadas, com excepção do EURO, cuja paridade 
com o escudo cabo-verdiano é fixa, não podendo haver cotação diferente da do 
valor oficial. 

3. As entidades autorizadas a exercerem o comércio de câmbios ficam obrigadas 
a publicar, em local visível, as cotações a praticar nas operações de compra e ven-
da de moeda estrangeira. 

4. Ficam revogados o Aviso n.º 02/96, de 5 de Fevereiro e o número 1 do artigo 
2° do Aviso n.º 3/2000, de 6 de Novembro. 

5. Este Aviso entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

Gabinete do Governador e dos Conselhos do Banco de Cabo Verde, 14 de Se-
tembro de 2005. - O Governador, Carlos Augusta Duarte de Burgo.
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Aviso nº 09/2007
de 19 Novembro

O Banco de Cabo Verde, no uso da competência que lhe é atribuída pela sua 
Lei Orgânica e pelo n.º 1 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 25/98, de 29 de Junho, 
determina o seguinte:

1 -São livres e não sujeitos a limites, os pagamentos feitos por residentes através 
de cartões de crédito ou cartões de débito emitidos por instituições de crédito 
com sede em Cabo Verde para fazerem face a despesas de viagem ou turismo no 
estrangeiro.

2 -As instituições referidas no numero 1 devem prestar ao Banco de Cabo Verde 
sempre que solicitado e de acordo com as instruções técnicas que por ele lhes fo-
rem transmitidas, os elementos informativos respeitantes as operações cambiais 
realizadas ao abrigo desse mesmo numero.

3- O presente aviso entra em vigor na data seguinte ao da sua publicação.

O Governador, Carlos Augusto de Burgo.
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5. AS AGÊNCIAS DE CÂMBIOS

Decreto-Lei nº 30/2000 de 10 de Julho

As agências de câmbios têm por objecto principal a reali-
zação de operações de compra e venda de notas e moedas 

estrangeiras e de cheques de viagem

Decreto-Lei nº 24/2003 de 25 de Agosto

É aditado ao artigo 1º do Decreto-Lei nº 30/2000, de 10 de 
Julho

Aviso nº 3/2003 de 13 de Outubro
Agências de Câmbios -Transferências de Dinheiro
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Decreto-Lei nº 30/2000
de 10 de Julho

As agências de câmbios estão consagradas pela Lei nº 3/V/96, de 1 de Julho e 
reguladas em diploma autónomo, o Decreto-Lei nº 44/94, de 25 de Julho.

Os novos requisitos e normas que regulam a constituição e o funcionamento de 
Agências de Câmbios visam criar um quadro mais facilitador ao exercício dessa 
actividade parabancária quanto ao montante exigido para o capital social mínimo, 
a eliminação de restrições relacionados com a nacionalidade dos sócios, a redução 
de requisitos e prazos para a autorização do exercício da actividade, para além do 
alargamento do objecto social possibilitando o exercício de actividades de compra e 
venda de numismática e da clarificação das interdições de exercício da actividade.

Este novo quadro legal objectiva assim, incentivar a criação de Agências de 
Câmbios que poderão desempenhar um papel importante na captação de divisas 
e reduzir significativamente a intervenção do mercado informal da actividade 
de compra e venda de cambiais. Assim, abre-se a possibilidade de a sociedade 
constituída nos termos da presente lei, realizar a sua actividade através de balcões 
móveis, nos termos a regulamentar pelo Banco de Cabo Verde.

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 203º a Constitui-
ção, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º

Objecto

1. As agências de câmbios têm por objecto principal a realização de operações de 
compra e venda de notas e moedas estrangeiras e de cheques de viagem.

2. Acessoriamente, as agências de câmbios podem comprar e vender para fins 
numismáticos.

Artigo 2º

Forma, denominação e outros requisitos

As agências de câmbios deverão satisfazer os seguintes requisitos:

a) Adoptar a forma de sociedade anónima ou de sociedade por quotas;

b) Ter um capital social realizado não inferior a um montante a ser fixado 
por portaria de membro do Governo responsável pelas Finanças, ouvido o 
Banco de Cabo Verde;

c) Inserir na denominação social a expressão “agência de câmbios”.

Artigo 3º

Autorização, registos e efeitos

1. A constituição de agências de câmbios depende de autorização especial a con-
ceder mediante aviso do Banco de Cabo Verde. 
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2. O pedido de autorização referido no número anterior, será dirigido ao Gover-
nador do Banco de Cabo Verde e acompanhado dos seguintes elementos:

a)  Indicação do local ou locais onde está projectada a abertura de balcões de 
agência de câmbios;

b)  Projecto de contrato de sociedade;

c)  Identificação do pessoal e profissional dos sócios, com especificação das 
respectivas participações no capital;

d)  Declaração, sob compromisso de honra, de cada um dos sócios de que nem 
eles nem sociedades ou empresas cujo controlo tenham assegurado ou de 
quem tenham sido administradores, directores ou gerentes foram declara-
dos em estado de falência ou insolvência.

3.  O Banco de Cabo Verde poderá solicitar aos interessados outros elementos 
que considere adequados à instrução do processo.

4. As agências de câmbios estão sujeitos a registo no Banco de Cabo Verde, nos 
termos do Capítulo III da Lei nº 3/V/96, de 1 de Julho.

Artigo 4º

Balcões móveis

A actividade de agência de câmbios pode ser exercida pela sociedade constituída 
nos termos da presente lei, através de balcões móveis, nos termos a regulamentar 
por Aviso do Banco de cabo Verde.

Artigo 5º

Decisão

1. A decisão deve ser notificada aos interessados no prazo máximo de 30 dias a 
contar da recepção dos elementos previstos no nº 2 do artigo 3º.

2. No caso de ser solicitado outros elementos a que se refere o nº 3 do artigo 3º, 
contar-se-á, para efeito de decisão, novo prazo, máximo de 30 dias, a partir da 
data da sua recepção pelo Banco de Cabo Verde e assim sucessivamente caso esses 
elementos sejam remetidos de forma incompleta.

Artigo 6º

Caducidade de autorização

A autorização caduca se os requerentes a ela expressamente renunciarem ou se 
a agência de câmbios não iniciar a actividade no prazo de seis meses, contados da 
data da autorização.

Artigo 7º

Revogação da autorização

1. O Banco de Cabo Verde pode revogar a autorização com os seguintes funda-
mentos, além de outros legalmente previstos:
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a) Ter a autorização sido obtida mediante falsas declarações ou outros meios 
ilícitos, sem prejuízo das sanções penais que ao caso couberem;

b) Deixar de verificar-se alguns dos requisitos exigidos para a concessão  da 
autorização;

c) Se a agência de câmbios cessar ou reduzir significativamente a actividade 
por um período superior a quatro meses;

d) Verificarem-se infracções graves na gestão, organização contabilística ou 
fiscalização interna da agência de câmbios;

e) Não cumprir a agência de câmbios reiteradamente as leis, regulamentos e 
instruções que disciplinem a sua actividade;

f) Não dar a agência de câmbios garantias de cumprimento regular das suas 
obrigações para com os credores.

2. Da decisão de revogação cabe recurso contencioso, nos termos da lei.

Artigo 8º

Interdições

Não pode ser administrador, director, gerente ou membro do conselho fiscal da 
agência de câmbios quem se encontrar em situação que o iniba de fazer parte dos 
órgãos sociais de instituições de crédito ou parabancárias.

Artigo 9º

Operações com residentes e não residentes

As operações a que se refere o artigo 1º, realizadas com residentes ou com não 
residentes, só poderão ser efectuadas contra escudos.

Artigo 10º

Organização da contabilidade

Para além das demais obrigações impostas por lei, o plano de contas, a organi-
zação de balanços e outros documentos, bem como a valorimetria dos elementos 
patrimoniais das agências de câmbios devem obedecer às instruções do Banco de 
Cabo Verde.

Artigo 11º

Limites das posições cambiais

O Banco de Cabo Verde definirá, para cada agência de câmbios os limites das res-
pectivas posições cambiais e o destino a dar aos montantes que os ultrapassarem.

Artigo 12º

Abertura de novos balcões

A abertura de novos balcões, fixos ou móveis, pelas agências de câmbios carece 
de autorização especial e prévia do Banco de Cabo Verde.
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Artigo 13º

Supervisão e fiscalização

As agências de câmbios ficam sujeitas à supervisão e fiscalização do Banco de 
Cabo Verde.

Artigo 14º

Regime jurídico

As agências de câmbios regem-se pelas normas do presente diploma, e, ainda 
subsidiariamente pelas disposições que regulam a actividade das instituições de 
crédito, com as devidas adaptações.

Artigo 15º

Instruções  técnicas

O Banco de Cabo Verde emitirá as instruções técnicas que se mostrarem conve-
nientes à execução deste diploma.

Artigo 16º

Revogação

É revogado o Decreto-Lei nº 44/94, de 25 de de Julho.

Artigo 17º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor imediatamente.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

Carlos Veiga – José Ulisses Correia e Silva.

Promulgado em 23 de Junho de 2000.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS GOMES MON-

TEIRO.

Referendado em 27 de Junho de 2000.

O Primeiro-Ministro, Carlos Veiga.
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Decreto-Lei nº 24/2003

de 25 de Agosto

Convindo alargar ainda mais o leque de actividades permitidas às Agências de 
Câmbio;

Considerando que a prestação de serviços de transferências de dinheiro de/para 
o exterior é já uma prática autorizada às Agências de Câmbios noutros mercados 
desenvolvidos e com relações muito fortes com Cabo Verde dada a presença de 
comunidade de caboverdianos aí residentes, a prestação de serviços no sector de 
turismo e, ainda, a paridade fixa estabelecida entre o EUR e o ECV,

Assim,

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 2003º da Cons-
tituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º

É aditado ao artigo 1º do Decreto-Lei n.º 30/2000, de 10 de Julho, o número 3, 
com a seguinte redacção:

Artigo 1º

[ ... ]

3. As Agências de Câmbios que apresentem organização adequada e meios téc-
nicos e humanos suficientes poderão ser autorizadas pelo Banco de Cabo Verde 
a prestar serviços de transferência de dinheiro de e para o exterior, nas condições 
que vierem a ser fixadas por aviso daquele Banco.

Artigo 2º

Entrada em vigor

O presente diploma entra imediatamente em vigor.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves – Carlos Augusto Duarte de Burgo.

Promulgado em 11 de Agosto de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES.

Referendado em 12 de Agosto de 2003.

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves.
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Aviso nº 3/2003

de 13 de Fevereiro

O nº 3 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 30/2000, de 10 de Julho, com a redacção 
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 24/2003, de 25 de Agosto, permite que o 
Banco de Cabo Verde autorize as agências de câmbios que satisfaçam determina-
das condições a efectuar transferências de dinheiro de e para o exterior.

A mesma norma dispõe que o Banco de Cabo Verde fixará por aviso as con-
dições que as agências de câmbios deverão respeitar, a fim de poderem praticar 
aquelas operações.

Assim, o Banco de Cabo Verde, tendo presente o disposto na citada disposição, 
estabelece o seguinte:

1. As agências de câmbios que pretendam prestar serviços de transferência de 
dinheiro de e para o exterior devem observar, para além dos requisitos previstos 
no artigo 2º do Decreto-Lei nº 30/2000, de 10 de Julho, o seguinte:

a) Terem o capital social representado por acções nominativas ou ao portador 
registadas, no caso de revestirem a forma de sociedade anónima;

b) Terem um capital social não inferior a vinte milhões de escudos;

c) Terem assegurada, perante terceiros, a responsabilidade civil que possa deri-
var desta actividade, mediante a subscrição de apólice de seguros com uma 
entidade seguradora para tal habilitada, numa importância não inferior a 
dez milhões de escudos;

d) Possuírem meios humanos, técnicos e materiais adequados.

2. As agências de câmbios somente poderão exercer a actividade prevista no 
número anterior através de instituições de crédito com autorização plena para o 
exercício, em Cabo Verde, do comércio de câmbios.

3. As agências de câmbios que pretendam exercer a actividade prevista no nº 
1º devem apresentar no Banco de Cabo Verde o pedido de autorização instruído 
com os elementos comprovativos de que preenchem os requisitos indicados na 
mesma disposição.

4. Este aviso entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação.

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, aos 29 de Setembro de 2003

O Governador, Olavo Avelino Garcia Correia.
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6. SOCIEDADES DE GESTÃO FINANCEIRA

Decreto-Lei nº 11/2005 de 7 de Fevereiro



247



247

Decreto-Lei nº 11/2005
de 7 de fevereiro

Com o presente diploma cria-se a figura das Sociedades de Gestão Financeira, 
assente no regime das parabancárias, tal como consta da Lei nº 3/V/96, de 1 de 
Julho. Consentindo-se-lhes a gestão de um ou mais tipos de instituição de inves-
timento colectivo, fixa-se-lhes neste diploma as regras gerais e comuns a que hão 
de obedecer, sem prejuízo das exigências adicionais que as leis reguladoras dessas 
diferentes instituições possam fazer-lhes, para protecção específica dos interesses 
que, caso a caso, devam prevalecer.

Assim, 

No uso da faculdade conferida pela alínea c) do número 2 do artigo 203º da 
Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º

Noção e objecto

1. As Sociedades de Gestão Financeira são instituições parabancárias que se 
acolhem à disciplina da Lei nº 3/V/96, de 1 de Julho, em tudo o que não seja es-
pecialmente regulado no presente diploma.

2. As Sociedades de Gestão Financeira têm por objecto estatutário uma ou mais 
das seguintes actividades:

a) Gestão de Organismos de Investimento Colectivo com recolha de capitais 
junto do público, a saber:

1.º - Fundos de investimento mobiliário;

2.º - Fundos de investimento imobiliário;

3.º - Fundos de pensões; 

4.º - Fundos de capital de risco;

5.º - Outros Organismos de Investimento Colectivo criados por lei.

b) Gestão discricionária e individualizada de carteiras por conta de outrem, 
com base em mandato conferido pelos investidores, desde que incluam os 
seguintes instrumentos:

1.º - Valores mobiliários;

2.º - Unidades de participação em Organismos de Investimento Colectivo;

3.º - Instrumentos do mercado monetário;

4.º- Futuros sobre instrumentos financeiros, incluindo instrumentos equiva-
lentes que dêem origem a uma liquidação em dinheiro;  

5.º - Contratos a prazo relativos a taxas de juros (FRAs);  

6.º - Swaps de taxas de juro, de divisas ou swaps relativos a um índice sobre 
acções (equity swaps);  
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7.º - Opções destinadas à compra ou à venda de qualquer instrumento 
abrangido pelas alíneas anteriores, incluindo os instrumentos equivalen-
tes que dêem origem a uma liquidação em dinheiro; estão nomeadamente 
incluídas nesta categoria as opções sobre divisas e sobre taxas de juro. 

c) Consultoria para investimento nos activos cuja gestão também for seu ob-
jecto, nos termos da alínea b).

d) Para os efeitos da alínea a) do nº 2, considera-se haver recolha de capitais 
junto do público quando a respectiva oferta:

1.º - Se dirija a destinatários indeterminados ou em número superior a 100.

2.º- Seja precedida ou acompanhada de prospecção ou de recolha de inten-
ções de investimento junto de destinatários indeterminados ou de promo-
ção publicitária.

e) Inclui-se acessoriamente no objecto das Sociedades de Gestão Financeira 
a participação no capital social de qualquer tipo de instituições bancárias 
e parabancárias, ou de sociedades financeiras, nacionais ou estrangeiras, 
desde que:

1.º - O seu objecto seja idêntico, ou complementar do da Sociedade de Gestão 
Financeira participante;

2.º - O total destas participações não exceda o dos fundos próprios da Socie-
dade de Gestão Financeira participante.

Artigo 2º

Forma e capitais próprios

1. As Sociedades de Gestão Financeira constituem-se sob a forma de sociedades 
anónimas com acções nominativas ou ao portador registadas.

2. Os fundos próprios das Sociedades de Gestão Financeira não podem ser in-
feriores à soma das seguintes percentagens aplicadas ao valor líquido global de 
cada um dos Organismos de Investimento Colectivo e dos patrimónios sob sua 
gestão:

a) Até 770.000.000$00: ............................................................ 0,5%;

b) No excedente: ...................................................................... 0,1%.

3. As Sociedades de Gestão Financeira que gerem fundos de pensões estão obri-
gadas, no que a eles diz respeito, a observar as margens de solvência e a manter os 
fundos de garantia definidos na lei que os regula.

4. Por fundos próprios entende-se o capital realizado, as reservas, os resultados 
transitados e os empréstimos a médio e longo prazos subordinados, desde que 
autorizados pelo Banco de Cabo Verde e não excedam o somatório das demais 
categorias.
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Artigo 3º

Autorização e registo

1. A constituição das Sociedades de Gestão Financeira e o seu registo junto do 
Banco de Cabo Verde regem-se pelos artigos 8º e seguintes da Lei nº 3/V/96, de 
1 de Julho.

2. O Banco de Cabo Verde manterá registo actualizado dos accionistas das So-
ciedades de Gestão Financeira com posições iguais ou superiores a 10%.

3. O Banco de Cabo Verde tem a faculdade de se opor às transmissões inter vivos 
de acções das Sociedades de Gestão Financeira de que resulte alteração dos accio-
nistas nos escalões participativos: 10%, 20%, 33%, 50%.

4. Para o efeito do número anterior, as entidades que pretendam adquirir ou 
alienar inter vivos tais posições deverão dar prévio conhecimento da sua intenção 
ao Banco de Cabo Verde, que dispõe do prazo de trinta dias para deduzir oposição, 
valendo o silêncio como anuência.

5. A infracção do dever de comunicação prévia e bem assim a realização de tran-
sacção a que o Banco de Cabo Verde se haja oposto, conferem-lhe a faculdade de 
privar do direito de voto as acções transaccionadas, além da aplicação das sanções 
previstas na lei para infracções de gravidade intermédia. 

Artigo 4º

Funções

1. Compete às Sociedades de Gestão Financeira a prática de todos os actos e 
operações necessários ou convenientes à boa administração do Organismo de 
Investimento Colectivo ou património sob gestão, de acordo com critérios de 
elevada diligência e competência profissional, e, em particular: 

a) Os requeridos pela oportuna realização da política de investimento adop-
tada, em especial:

1º - Seleccionar os activos adquiríveis para os Organismos de Investimento 
Colectivo ou patrimónios geridos, que neste último caso podem incluir 
simultaneamente bens móveis e imóveis de qualquer espécie, ao critério 
da Sociedade de Gestão Financeira mandatada para gestão discricionária;

2º - Adquirir e alienar os activos dos Organismos de Investimento Colectivo 
ou património geridos, cumprindo as formalidades necessárias à sua váli-
da e regular transmissão;

b) Exercer os direitos relacionados com os activos dos Organismos de Investi-
mento Colectivo ou património geridos;

c) Administrar os activos dos Organismos de Investimento Colectivo ou patri-
mónio geridos, em especial:

1º - Prestar os serviços jurídicos e de contabilidade necessários à gestão do 
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Organismo de Investimento Colectivo ou património geridos, sem preju-
ízo da legislação especifica aplicável a estas actividades;

2º - Analisar as reclamações dos participantes e clientes, prestando os escla-
recimentos que forem devidos;

3º - Avaliar a carteira, determinar o valor das unidades de participação e 
emitir declarações fiscais;

d) Observar e controlar a observância das normas aplicáveis, dos documentos 
constitutivos dos Organismos de Investimento Colectivo e dos contratos 
celebrados no âmbito dos Organismos de Investimento Colectivo ou patri-
mónio geridos;

e) Proceder ao registo dos participantes em Organismos de Investimento Co-
lectivo;

f) Distribuir rendimentos;

g) Emitir e resgatar unidades de participação dos Organismos de Investimento 
Colectivo; 

h) Efectuar os procedimentos de liquidação e compensação, incluindo o envio 
de certificados;

i) Conservar os documentos;

j) Comercializar as unidades de participação dos Organismos de Investimento 
Colectivo;

k) Comercializar em Cabo Verde unidades de participação de Organismos de 
Investimento Colectivo geridos por outrem, domiciliadas ou não no país, 
observados os requisitos legais.

Artigo 5º

Deveres

1. Na prossecução do seu objecto social, as Sociedades de Gestão Financeira ac-
tuarão sempre no interesse exclusivo dos titulares dos patrimónios sob sua gestão, 
ou dos títulos que os representam.

2.  As Sociedades de Gestão Financeira estão sujeitas, nomeadamente, aos deve-
res de gerir os Organismos de Investimento Colectivo ou patrimónios de acordo 
com um princípio de divisão do risco e de exercer as funções que lhe competem 
de acordo com critérios de elevada diligência e competência profissional.

3. As Sociedades de Gestão Financeira não podem exercer os direitos de voto 
inerentes aos valores mobiliários detidos pelos Organismos de Investimento Co-
lectivo ou património geridos:

a) Através de representante comum a entidade que com ela se encontre em 
relação de domínio ou de grupo;

b) No sentido de apoiar a inclusão ou manutenção de cláusulas estatutárias 
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de intransmissibilidade, cláusulas limitativas do direito de voto ou outras 
cláusulas susceptíveis de impedir o êxito de ofertas públicas de aquisição;

c) Com o objectivo principal de reforçar a influência societária por parte de 
entidade que com ela se encontre em relação de domínio ou de grupo.

4. Aos deveres acima enumerados e bem assim às regras dos artigos 7º e 8º acres-
cem os que as leis e regulamentos dos Organismos de Investimento Colectivo e 
patrimónios sob sua gestão especificamente definam.

Artigo 6º

Remuneração

O exercício da actividade de gestão de Organismo de Investimento Colectivo ou 
património é remunerado por comissões:

a) De gestão, e os prémios de bom desempenho, nos termos estabelecidos nos 
documentos constitutivos, nos regulamentos ou nos contratos de gestão ou 
mandato;

b) De subscrição, resgate ou transferência de unidades de participação rela-
tivas aos Organismos de Investimento Colectivo por si geridos, na medida 
em que os documentos constitutivos lhas atribuam, nos termos previstos 
em regulamento;

c) Outras como tal estabelecidas em regulamento ou em contrato de gestão 
ou mandato.

Artigo 7º

Conflitos de interesses

1. É vedado aos trabalhadores e aos órgãos de administração das Sociedades de 
Gestão Financeira que exerçam funções de decisão e execução de investimentos 
exercer quaisquer funções noutra Sociedade de Gestão Financeira.

2.  Os membros dos órgãos de administração das Sociedades de Gestão Finan-
ceira agem de modo independente e no exclusivo interesse dos participantes, que 
se sobreporão aos seus próprios e aos de entidades que com elas se encontrem em 
relação de domínio ou de grupo.

3. Sempre que uma Sociedade de Gestão Financeira administre mais de um 
Organismo de Investimento Colectivo ou património, deve considerar cada um 
deles como um cliente, tendo em vista a prevenção de conflitos de interesses e, 
quando inevitáveis, resolvê-los-á de acordo com princípios de equidade e não 
discriminação.

4. Sempre que sejam emitidas ordens conjuntas para vários Organismos de In-
vestimento Colectivo ou patrimónios geridos, as Sociedades de Gestão Financeira 
efectuam a distribuição proporcional dos activos e respectivos custos.

5.  A Sociedade de Gestão Financeira que tenha sob gestão fundos de investi-
mento e simultaneamente exerça a actividade de gestão discricionária e individu-
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alizada de carteiras por conta de outrem, com base em mandato conferido pelos 
investidores, não pode investir a totalidade ou parte da carteira de um cliente em 
unidades de participação do Organismos de Investimento Colectivo que gere ou 
cujas unidades de participação comercializa, salvo com o consentimento prévio 
daquele, que poderá ser dado em termos genéricos.

Artigo 8º

Operações vedadas

Às Sociedades de Gestão Financeira é vedado:

a) Contrair empréstimos;

b) Conceder crédito, incluindo a prestação de garantias, por conta própria, 
salvo o ocasional adiantamento de salários ou subsídios aos seus trabalha-
dores;

c)  Efectuar, por conta própria, vendas a descoberto de valores mobiliários;

d) Adquirir, por conta própria, unidades de participação de Organismos de 
Investimento Colectivo, com excepção daquelas que sejam enquadráveis no 
tipo de Organismos de Investimento Colectivo de tesouraria ou equivalente 
e que não sejam por si geridos;

e) Adquirir imóveis para além dos que forem instrumentais para a prossecução 
directa da sua actividade e até a concorrência dos seus fundos próprios.

Artigo 9º

Subcontratação

1. As Sociedades de Gestão Financeira podem subcontratar as funções de gestão 
de investimentos e de administração, com observância dos seguintes princípios:

a) Definição periódica dos critérios de investimento pelas Sociedades de Ges-
tão Financeira;

b) Não esvaziamento da actividade das Sociedades de Gestão Financeira;

c) Manutenção da responsabilidade das Sociedades de Gestão Financeira e do 
depositário pelo cumprimento das disposições que regem a actividade;

d) Detenção pela entidade subcontratada das qualificações e capacidades 
técnicas e profissionais necessárias ao desempenho das funções subcon-
tratadas;

e) Controlo efectivo e permanente do desempenho das funções subcontrata-
das pelas Sociedades de Gestão Financeira, garantindo que são realizadas 
no interesse dos clientes, designadamente dando a entidade subcontratada 
instruções adicionais ou resolvendo o subcontrato, sempre que tal for do 
interesse daqueles.

2. A entidade subcontratada fica sujeita aos mesmos deveres que impendem so-
bre as Sociedades de Gestão Financeira e à supervisão do Banco de Cabo Verde.
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3. A subcontratação não pode comprometer a eficácia da supervisão das So-
ciedades de Gestão Financeira nem impedir estas de actuar, ou os Organismos 
de Investimento Colectivo ou património geridos de serem geridos no exclusivo 
interesse dos participantes ou clientes.

4. A Sociedade de Gestão Financeira informa o Banco de Cabo Verde dos termos 
de cada subcontrato antes da sua celebração.

5. O prospecto completo de cada Organismo de Investimento Colectivo e o 
contrato de mandato para gestão de património identificarão as funções que a 
Sociedade de Gestão Financeira subcontrata.

Artigo10º

Entidades subcontratadas

1. A gestão de investimentos só pode ser subcontratada junto doutras Socieda-
des de Gestão Financeira ou de instituições de crédito.

2. A actividade de gestão de investimentos não pode ser subcontratada com o 
depositário ou outras entidades cujos interesses possam colidir com os das Socie-
dades de Gestão Financeira delegantes ou com os dos seus clientes e respectivos 
participantes.

3. Compete às Sociedades de Gestão Financeira demonstrar a inexistência da 
colisão de interesses referida no número anterior.

4. Só pode ser subcontratada a gestão de investimentos com uma entidade 
sedeada num Estado que não seja membro da OCDE se estiver garantida a coo-
peração entre a autoridade de supervisão nacional e a autoridade de supervisão 
daquele Estado.

Artigo 11º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves – João Pinto Serra

Promulgado em 26 de Janeiro de 2005.

Publique-se.

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES.

Referendado em 31 de Janeiro de 2005.

O Primeiro Ministro, José Maria Pereira  Neves.
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Decreto-Lei nº 12/2005

de 7 de Fevereiro

1. Considerando que é oportuno rever o regulamento das condições específicas 
de estabelecimento, funcionamento e supervisão das instituições financeiras in-
ternacionais à luz da evolução registada nos mercados e jurisdições mais activos 
e tendo em conta os trabalhos do Comité de Basileia e do “Offshore Group of 
Banking Supervisors”, nomeadamente o Projecto de Acordo de 1999 e as reco-
mendações de Janeiro de 2003 relativas às estruturas bancárias de detenção para-
lela e aos bancos vazios (shell banks) e meros centros de imputação contabilística; 
e ainda a revisão das 40 recomendações do FATF/GAFI operada em Junho de 
2003.

2. Considerando que o regime jurídico das instituições financeiras internacio-
nais é, antes do mais, o quadro contratual das oportunidades que Cabo Verde, 
enquanto Estado anfitrião, oferece nos mercados financeiros, - sob o primado 
da livre circulação de capitais, no respeito pela solidez, segurança, estabilidade 
e transparência do sistema financeiro internacional, mas em concorrência com 
muitas outras soluções afins.

3. Considerando que, para se afirmar no contexto extremamente competitivo 
dos mercados financeiros internacionais, Cabo Verde deve possuir características 
que, a par dos ganhos de eficiência que consintam às instituições financeiras que 
aqui se estabeleçam, garantam a exemplar observância dos princípios que vigo-
rem na ordem jurídica internacional e assegurem o bom nome e reputação do 
país, nomeadamente pelo exercício duma especial vigilância sobre as instituições 
autónomas sem sócio institucional de referência.

4. Considerando que, para se integrar de pleno direito no sistema financeiro 
internacional, Cabo Verde deve consagrar em sede legislativa os princípios co-
mummente aceites sobre a supervisão de grupos financeiros internacionais e os 
seus estabelecimentos além-fronteiras, nomeadamente:

-  Todos os grupos financeiros e instituições internacionais devem ser sujeitos 
à supervisão duma autoridade do seu país de origem, capaz de a exercer 
numa base consolidada.

-   A criação dum estabelecimento financeiro no estrangeiro deve obter o consenti-
mento prévio das autoridades supervisoras do país anfitrião e do de origem.

- As autoridades supervisoras devem ter o direito de recolher informação do 
estabelecimento no estrangeiro de instituições ou grupos financeiros sujei-
tos à sua supervisão doméstica.

- Se a autoridade dum país anfitrião considere que a supervisão em base con-
solidada pela do país de origem não dá garantia de observância de regras 
mínimas de eficácia, pode impor medidas restritivas atinentes ao cumpri-
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mento destas, incluindo a denegação de licença para o estabelecimento de 
instituições.

5. Considerando que o exercício da supervisão prudencial em nada fica preju-
dicado pelo facto de Cabo Verde abdicar de impor um único modelo de contabi-
lização e uma só moeda de relato – sempre que os planos de contas adoptados, e 
as respectivas normas técnicas, observem rigorosamente os princípios contabilís-
ticos aceites no sistema financeiro internacional, e que a moeda escolhida para o 
relato das demonstrações financeiras seja uma divisa livremente convertível.

6. Considerando que a faculdade de manter o mesmo modelo de contabilização 
e a mesma moeda de relato em todo o perímetro de consolidação é, para qualquer 
empresa-mãe, uma vantagem relevante no controlo interno das suas subsidiárias, 
na minimização do risco de conversão cambial e na redução de encargos admi-
nistrativos - além de facilitar em muito a tarefa da autoridade de supervisão do 
respectivo país de origem.

Nos termos do artigo 18º da Lei nº 43/III/88, de 27 de Dezembro, com a altera-
ção produzida pela Lei nº 32/IV/97, de 30 de Junho;

No uso da faculdade conferida pela alínea c) do nº 2 do artigo 203º da Consti-
tuição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Âmbito e Princípios Gerais

Artigo 1º

Âmbito

O presente diploma regulamenta o direito de estabelecimento de instituições 
financeiras internacionais em Cabo Verde, o seu funcionamento e a sua super-
visão.

Artigo 2º

Princípios gerais

1.  A instalação e o funcionamento de instituições financeiras internacionais em 
Cabo Verde regem-se pelos princípios aceites na ordem internacional sobre:

a) a livre circulação de capitais e dos seus rendimentos;

b) a preservação da solidez, da segurança, da estabilidade e da transparência do 
sistema financeiro internacional;

c) o controlo prudencial em base consolidada; e

d) o combate à reabilitação de capitais ilícitos. 

2. Reconhece-se e protege-se o direito à privacidade dos intervenientes nas ope-
rações financeiras domiciliadas em instituições financeiras internacionais. 
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Artigo 3º 

Domiciliação

1. O registo completo das identidades dos intervenientes é requisito essencial 
para domiciliar validamente uma operação financeira numa instituição financei-
ra internacional de Cabo Verde.

2. A domiciliação de operações financeiras sob anonimato, pseudónimo ou em 
conta numerada, quando a instituição financeira domiciliatária não possua o 
registo completo das identidades dos que nela intervenham, constitui violação 
grave dos princípios referidos no art. 2º, supra, sem que esta presunção possa ser 
elidida por prova em contrário.

CAPÍTULO II

Direito de Estabelecimento

SECÇÃO I  

Do Direito de Estabelecimento em Geral

Artigo 4º

Modalidades de estabelecimento

1. As instituições financeiras internacionais podem estabelecer-se em Cabo Ver-
de numa das seguintes modalidades:

a) Sociedades autónomas - constituídas com sede no território de Cabo Verde 
e em obediência ao direito nacional, sob a forma de sociedade anónima ou 
por quotas e com sócios idóneos.

b) Sociedades controladas - como as sociedades autónomas, mas participadas, di-
recta ou indirectamente, por outra instituição financeira (instituição financeira 
mãe) que tenha o poder de decidir e conduzir as políticas operacionais e fi-
nanceiras daquelas, com o propósito de alcançar vantagens e benefícios.

c) Sucursais - ou agências de instituições financeiras regularmente constituí-
das nos Estados em que tenham sede e onde se encontrem registadas.

2. De acordo com o objecto social que adoptem, as instituições financeiras inter-
nacionais têm a seguinte tipologia:

a) Bancos - se receberem em depósito fundos reembolsáveis, ou seja, fundos 
cujos titulares podem reclamar, movimentar e utilizar a qualquer momen-
to, sem pré-aviso, nem condição suspensiva (fundos à ordem);

b) Seguradoras - se oferecerem a cobertura de riscos, mediante a subscrição de 
contratos de seguro ou de resseguro;

c) Empresas de Serviços Financeiros - se empreenderem quaisquer outras 
actividades de natureza financeira previstas no nº 1 do artigo 3º da Lei nº 
43/III/88, de 27 de Dezembro e demais legislação aplicável.

d) Organismos de Investimento Colectivo: podem ser autorizados Organis-
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mos de Investimento Colectivo que se destinem exclusivamente a investi-
dores não residentes no país e em cujos activos apenas poderão figurar bens 
imobiliários ou valores mobiliários cabo-verdianos mediante autorização 
prévia do Banco de Cabo Verde, podendo ser administrados indistinta-
mente por entidades gestoras residentes em Cabo Verde ou não, incluindo 
outras instituições financeira internacionais.

Artigo 5º

Autorização

1.  A constituição ou o estabelecimento duma instituição financeira interna-
cional dependem de autorização prévia do Governo, concedida, caso a caso, por 
licença constante de portaria do membro do Governo responsável pela área das 
finanças, ouvido o Banco de Cabo Verde.

2.  A autorização de estabelecimento de sociedades controladas e de sucursais 
pode ser concedida, e a correspondente licença emitida, a pedido das entidades 
que nisso tenham interesse directo e legítimo, desde que esteja assegurada a auto-
rização, se necessária, da entidade que exercerá a supervisão prudencial em base 
consolidada da instituição financeira em causa.

3.  O pedido de autorização dá entrada no Banco de Cabo Verde que, no prazo 
máximo de 8 dias a contar da data desta entrada, verificará a suficiência das peças 
instrutórias de acordo com a presente lei e solicitará os elementos que porven-
tura estejam em falta e a informação adicional que casuisticamente seja julgada 
necessária para a sua correcta análise. O silêncio vale como reconhecimento da 
perfeição do pedido. 

4.  O Banco de Cabo Verde emitirá o seu parecer, do que notificará os requeren-
tes, e remeterá o processo para decisão ministerial nos 45 dias a contar da mais 
ulterior das datas:

a) nada tendo requerido nem notificado, da data da entrada do pedido; ou

b) em que receba o último dos elementos de informação solicitados adentro 
do prazo de 8 dias a que alude o corpo do nº 3.

5. O silêncio do Banco de Cabo Verde no fim do prazo estipulado no nº anterior 
vale como parecer de aprovação incondicional do pedido.

6. O membro do Governo responsável pela área das finanças, deliberará sobre a 
concessão da licença pedida nos 20 dias seguintes à data do parecer, expresso ou 
tácito, do Banco de Cabo Verde, valendo o silêncio como deferimento.

7. A documentação instrutória pode vir redigida em língua portuguesa ou nou-
tra que seja admitida pelo Banco de Cabo Verde, mas o projecto de contrato de 
sociedade terá obrigatoriamente uma versão em português, que prevalecerá.
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Artigo 6º

Caducidade

1. A autorização de estabelecimento e a correspondente licença caducam:

a) se a entidade, ou as entidades requerentes expressamente renunciarem ao 
pedido;

b) se o requerimento de registo comercial da instituição financeira não for 
apresentado na competente Conservatória nos 120 (cento e vinte) dias de 
calendário contados da data de publicação da portaria licenciadora;

c) se a instituição financeira não der início efectivo às suas actividades no pra-
zo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data em que tenha sido 
registada pelo Banco de Cabo Verde; 

d) se a instituição financeira não requerer o seu registo junto do Banco de 
Cabo Verde nos 30 dias seguintes ao seu registo definitivo na Conservatória 
do Registo Comercial.

2. Para efeitos do presente diploma, só a domiciliação de operações financeiras, 
os correspondentes registos contabilísticos e a respectiva documentação de su-
porte fazem prova de que a instituição financeira se encontra em actividade.

Artigo 7º

Intuito Personæ

1. O direito de estabelecimento é intransmissível e impenhorável.

2. A licença para operar é sempre emitida intuito personæ, pelo que todos os 
factos ou circunstâncias que possam comprometer a respectiva titularidade, ou 
que suscitem dúvidas fundadas sobre o respectivo titular, podem determinar a 
sua imediata revogação, por decisão do Governo, através do Minsitro competen-
te, ouvido o, ou sob proposta do Banco de Cabo Verde.

3. Da decisão referida no parágrafo anterior cabe recurso judicial, competindo 
ao tribunal decidir sobre os efeitos do recurso.

Artigo 8º

Revogação

1. Além das causas de revogação da autorização e respectiva licença consagradas 
na lei,  são-no também:

a) A obtenção da autorização por meio de declarações falsas ou outros processos 
ilícitos;

b) A ocorrência de infracções graves na gestão, contabilidade ou controlo inter-
no da instituição;

c) A recusa do registo de titular do órgão de administração ou gerência, por 
falta de idoneidade ou inexperiência, e a sua não substituição dentro do 
prazo razoável para tal estipulado pelo Banco de Cabo Verde;
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d) A não adopção reiterada de providências recomendadas pela entidade su-
pervisora;

e) A inobservância das leis, regulamentos e instruções da entidade supervisora;

f) A falta de pagamento da taxa de supervisão.

2. Tratando-se duma sucursal ou de sociedade controlada, a autorização será 
ainda revogada se a instituição-mãe ou controladora:

a) Vir revogadas as autorizações de que depende o exercício da sua actividade 
pelas autoridades do país em que tenha sede;

b) Cessar a sua actividade;

c) Não der garantias de cumprimento das suas obrigações em relação a credo-
res ou à sucursal, ou sociedade controlada.

3. No caso de instituição autónoma com um sócio de referência, como previsto 
no nº 1 do artigo 12º, a autorização pode ser revogada se aquele sócio perder a 
participação mínima ali estatuída.

4. A revogação da autorização e da respectiva licença reveste a forma de portaria 
do membro do Governo responsável pela área das finanças, e será sempre fun-
damentada.

5. Da decisão revogatória cabe recurso judicial, competindo ao tribunal decidir 
sobre os efeitos do recurso.

SECÇÃO II 

Do Estabelecimento de Sociedade Autónoma ou Controlada

Artigo 9º

Capital mínimo

1. O capital social mínimo de cada tipo de instituição financeira internacional é 
o seguinte:

a) Bancos ................................................................................... 150.000.000$

b) Sociedades financeiras de corretagem   ..................................... 75.000.000$

c)  Seguradoras dos ramos Vida e Não Vida, simultaneamente ....  25.000.000$

d) Seguradoras do ramo Vida ou do ramo Não Vida .......... 12.500.000$

e)  Sociedade de locação financeira, “factoring” ...............................    7.500.000$

f)  Sociedades de gestão financeira ...................................................    5.000.000$

g) Sociedades corretoras e mediadoras ..........................................    2.500.000$

h) Outras sociedades: fixação casuística pelo membro do Governo responsável 
pela área das finanças.

2. Nenhuma instituição financeira internacional poderá constituir-se ou iniciar 
a sua actividade sem que se mostre realizada a totalidade do capital mínimo.
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3.  A realização do capital duma instituição financeira internacional pode fazer-
se em qualquer moeda convertível e consiste no depósito das entregas dos sócios 
numa conta da sociedade domiciliada num qualquer banco sediado em Cabo 
Verde, num país da OCDE, ou noutro dos que o Banco de Cabo Verde listará.

4. Para efeitos de registo comercial, é suficiente a exibição de documento emi-
tido pelo banco depositário comprovando a existência do equivalente do capital 
mínimo em qualquer moeda convertível, depositado à ordem da instituição, não 
carecendo de autenticação; não carecerão ainda de tradução quando redigidos 
nas línguas francesa e inglesa.

5. A fixação do capital mínimo das Sociedades de Gestão Financeira prevista na 
alínea f) do nº 1, não prejudica a aplicação das regras constantes dos números 2 e 
3 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 11/2005, de 7 de Fevereiro.

Artigo 10º

Investimento obrigatório

As instituições financeiras internacionais investirão em títulos do Tesouro cabo-
-verdiano, desde que possam adquiri-los no mercado primário ou ao Banco de 
Cabo Verde, as importâncias mínimas equivalentes a:

a) Bancos: ............................................................................... EUR 50.000;

b) Seguradoras: ..................................................................... EUR 25.000;

c) Empresas de Serviços Financeiros: 
    mínimo de constituição .............................. 3,5% do capital.

Artigo 11º

Acções obrigatoriamente normativas

Quando a forma adoptada pela instituição financeira internacional for a de 
sociedade anónima, todas as suas acções serão nominativas.

Artigo 12º

Sócio de referência

1. A constituição de instituições financeiras autónomas não poderá ser autori-
zada sem que entre os seus sócios fundadores se conte uma instituição  financeira 
com sede num país da OCDE ou noutro que o Banco de Cabo Verde considere 
dotado de mecanismos apropriados de supervisão, detentora duma posição mí-
nima de 15%.

2. A título excepcional, quando o mérito dos promotores o permita e o interesse 
da República de Cabo Verde o justifique, pode o membro do Governo responsável 
pela área das finanças, autorizar a constituição de instituição financeira autónoma 
sem os requisitos do número anterior, caso em que o capital social mínimo será o 
dobro do previsto no nº 1 do artigo 9º.
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Artigo 13º

Licenciamento das sociedades autónomas

O Pedido de licenciamento duma instituição financeira internacional na moda-
lidade de sociedade autónoma deve ser instruído por:

a) Requerimento dirigido ao membro do Governo responsável pela área das 
finanças em que sumariamente se expõem as razões e os objectivos do es-
tabelecimento pedido, subscrito pelos promotores que entre si detenham a 
maioria absoluta do projectado capital social;

b) Memória descritiva das actividades a desenvolver pela instituição finan-
ceira internacional, da sua implantação geográfica, do seu organigrama 
de funções e dos seus meios materiais, humanos e financeiros; e ainda dos 
procedimentos de decisão e da metodologia do controlo interno que irão 
ser adoptados;

c) Previsão da sua exploração nos três primeiros anos de actividade, com de-
monstração da adequação dos capitais próprios àquela;

d) Projecto de contrato de sociedade elaborado de acordo com a lei cabo-
verdiana, com expressa indicação da data de encerramento dos exercícios 
anuais;

e) Identificação dos promotores e das suas participações no capital social e 
também dos propostos titulares dos órgãos sociais, com junção de docu-
mentos atestando a idoneidade dos primeiros, quando pessoas singulares, e 
ainda a experiência profissional dos segundos;

f) Os relatórios e contas dos promotores que sejam pessoas colectivas, relativos 
aos exercícios mais recentes, até 3;

g) Quando os promotores sejam instituições financeiras, documento emitido 
há menos de noventa dias pela autoridade de supervisão do país de origem, 
comprovando que a instituição se acha legalmente constituída e apta a exer-
cer a sua actividade e que lhe é lícita a participação pretendida;

h) Prova documental do direito ao uso da denominação social, da firma e de 
outras expressões de uso comercial registáveis;

i) Indicação da moeda de relato pretendida;

j) Indicação do idioma de trabalho.

Artigo 14º

Licenciamento das sociedades controladas

Quando a sociedade a constituir for controlada, além dos elementos referidos 
no artigo anterior, exigem-se, em relação à instituição controladora:

a) Os seus estatutos; 
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b) A relação mais recente dos seus sócios com participações qualificadas - 10% 
ou mais - e montante destas;

c) A identificação do grupo empresarial a que pertença, com descrição das 
relações de participação e controlo de gestão que existam e das actividades 
de cada empresa que o constitui;

d) A identificação dos titulares do seu órgão de administração, com breves 
notas biográficas de cada um, e bem assim dos das empresas que dominem 
ou controlem a requerente;

e) Documento emitido pela autoridade que no país de origem assegura a su-
pervisão prudencial da instituição financeira controladora, do qual conste 
que esta se encontra regularmente constituída e autorizada a exercer as acti-
vidades financeiras que sejam compatíveis com o seu objecto social  e ainda, 
se for o caso, quais dessas actividades financeiras está impedida de exercer, 
e quais as causas e duração do impedimento;

f) Prova de que a autoridade que no país de origem assegura a supervisão 
prudencial da instituição financeira controladora autoriza, ou não é por 
lei chamada a autorizar, a desejada participação no capital da instituição 
financeira internacional em Cabo Verde;

g) Declaração da autoridade que no país de origem assegura a supervisão 
prudencial da instituição financeira controladora relativa ao seu exercício 
da supervisão sobre a sociedade controlada, no âmbito da supervisão con-
solidada da instituição controladora;

h) Documento descrevendo o perímetro de consolidação em que a sociedade 
controlada ficará integrada, com a identificação das empresas que nele es-
tão incluídas;

i)  Descrição pormenorizada do plano de contas que irá ser adoptado pela 
sociedade controlada, das correspondentes notas técnicas contabilísticas e 
indicação da moeda de relato pretendida.

Artigo 15º

Informações complementares

O Banco de Cabo Verde, perante as circunstâncias concretas de cada pedido, po-
derá solicitar informações complementares, para total esclarecimento de aspectos 
relacionados com a idoneidade e a capacidade financeira de algum requerente, e 
bem assim prescindir de algumas das relacionadas nos artigos 13º e 14º, quando 
inúteis ou redundantes para esse fim.
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SECÇÃO III 

Do Estabelecimento de Sucursais

Artigo 16º

Licenciamento de sucursais

1. O pedido de licenciamento duma sucursal, ou agência, deve ser instruído por:

a) Documento emitido pela autoridade que no país de origem assegura a su-
pervisão prudencial da instituição financeira-mãe, do qual conste que esta 
se encontra regularmente constituída e autorizada a exercer as actividades 
financeiras que sejam compatíveis com o seu objecto social - e ainda, se for 
o caso, quais dessas actividades financeiras está impedida de exercer, e quais 
as causas e duração do impedimento;

b) Enumeração das actividades financeiras que a sucursal pretende exercer 
ou, alternativamente, enumeração das actividades financeiras que, embora 
compatíveis com o objecto social da instituição financeira-mãe, não serão 
exercidas pela sucursal;

c) Prova de que a autoridade que no país de origem assegura a supervisão pru-
dencial da instituição financeira-mãe autoriza, ou não é por lei chamada a 
autorizar, o estabelecimento duma sucursal em Cabo Verde;

d) Documento descrevendo o perímetro de consolidação em que a sociedade 
controlada ficará integrada, com a identificação das empresas que nele es-
tão incluídas;

e) Prova de que a instituição financeira-mãe não está impedida de realizar 
operações fiduciárias, por razões de controlo prudencial ou por força do 
seu próprio estatuto;

f) Prova do direito ao uso da denominação social, da firma e de outras expres-
sões de uso comercial registáveis;

g) Relatórios e contas da instituição financeira-mãe relativos aos três exercícios 
mais recentes, se os houver;

h) Termo de responsabilidade solidária da instituição-mãe com a sucursal em 
relação a todas as operações realizadas por esta;

i) Descrição dos procedimentos de decisão e da metodologia do controlo 
interno, adoptados pela sucursal e, bem assim, pela instituição financeira-
mãe relativamente à actividade desta;

j)  Descrição do plano de contas que irá ser adoptado pela sucursal, das cor-
respondentes notas técnicas contabilísticas e indicação da moeda de relato 
pretendida;

k) Indicação do idioma de trabalho;

l) Indicação da data de encerramento dos exercícios anuais.
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2. O pedido de licenciamento só pode ser validamente subscrito e apresenta-
do por quem legalmente represente a instituição financeira-mãe.

SECÇÃO IV

Alterações Estatuárias

Artigo17º

Autorização prévia

1. Estão sujeitas a prévia autorização do Banco de Cabo Verde as alterações dos 
contratos de sociedade das instituições financeiras internacionais relativas aos 
seguintes aspectos:

a) Firma ou denominação;

b) Objecto;

c) Redução do capital social;

d) Limitação dos poderes dos órgãos de administração ou de fiscalização;

e) Dissolução.

2.  As alterações que não impliquem a mudança do tipo de instituição consideram-
se tacitamente autorizadas passados 30 dias sobre a entrada do respectivo pedi-
do.

Artigo18º

Fusões e cisões

1. A fusão de instituições financeiras internacionais depende de autorização do 
membro do Governo responsável pela área das finanças.

2. Depende igualmente de autorização prévia do membro do Governo respon-
sável pela área das finanças a cisão de instituições financeiras internacionais.

Artigo 19º

Mudança de tipo

Os pedidos das alterações estatutárias que impliquem a mudança do tipo de 
instituição e os de fusão e de cisão estão sujeitos, quer em matéria de prazos, 
quer de documentação instrutória, às regras aplicáveis à constituição ex novo de 
instituições financeiras internacionais, não devendo, porém, solicitar-se  infor-
mação que já estiver na posse do Banco de Cabo Verde e não seja alterada pela 
modificação requerida.
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SECÇÃO V 

Licença Anual

Artigo 20º

Licença anual

As instituições financeiras internacionais estabelecidas em Cabo Verde estão 
sujeitas unicamente ao pagamento duma licença a liquidar anualmente, não mais 
tarde que o trigésimo dia de calendário imediatamente seguinte à data em que 
tenha início cada um dos exercícios anuais.

Artigo 21º

Valores

 Os valores da licença referida no artigo anterior são:

a) Bancos: ......................................................................................... EUR 25.000

b) Sociedades financeiras de corretagem......................................... EUR 12.500

c) Seguradoras dos ramos Vida e Não Vida, 
simultaneamente................... EUR   5.000

d) Seguradoras do ramo Vida ou do ramo Não Vida..................... EUR   5.000

e) Sociedade de locação financeira, “factoring” .............................. EUR   3.000

f) Sociedades de gestão financeira.................................................... EUR   3.000

g) Sociedades corretoras e mediadoras ........................................... EUR   3.000

h) Outras sociedades: fixação casuística pelo membro do Governo responsável 
pela área das finanças.

CAPÍTULO III 

Registo e Supervisão

SECÇÃO I

Do Registo

ARTIGO 22º

Registo especial

1. As instituições financeiras internacionais estão sujeitas a registo especial no 
Banco de Cabo Verde, sem o que não poderão iniciar a sua actividade.

2. Os elementos, dados e outras informações pertinentes para o registo obriga-
tório das instituições financeiras que se estabeleçam no país constam dos artigos 
seguintes, competindo ao Banco de Cabo Verde definir taxativamente as circuns-
tâncias e as condições em que a totalidade, ou parte, do conteúdo desse registo pode 
ser levada ao conhecimento duma outra autoridade de supervisão, no âmbito do 
exercício do controlo prudencial em base consolidada, sem infracção do princípio 
da confidencialidade, do direito à privacidade e do dever de sigilo deontológico.
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3. O registo será obrigatoriamente feito pelo Banco de Cabo Verde nos 60 dias 
subsequentes ao seu requerimento, salvo falta de peça instrutória expressamente 
prevista no presente Decreto-Lei, contando então o prazo a partir da data da sua 
entrega.

4. O silêncio vale como deferimento tácito do pedido de registo.

Artigo 23º

Registo de sociedades autónomas

Se a instituição financeira internacional assumir a modalidade de sociedade 
autónoma, os elementos necessários para o registo são os seguintes:

a) A denominação, a data de constituição, o local da sede, o capital social e os 
estatutos da sociedade;

b) A identificação, havendo-os, do ou dos accionistas de referência, por tal 
se entendendo as instituições financeiras detentoras de 15% ou mais do 
capital social;

c) Os nomes e os “curricula vitae” dos titulares dos órgãos de administração e 
fiscalização;

d) A identificação dos auditores externos contratados pela sociedade.

Artigo 24º

Registo de sociedades controladas

Se a instituição financeira internacional assumir a modalidade de sociedade 
controlada, além dos elementos referidos no artigo anterior, o registo requer 
ainda:

a) A denominação, a data de constituição, o local da sede, o capital social e os 
estatutos da instituição financeira controladora;

b) A identificação da entidade que exerce a supervisão em base consolidada da 
instituição financeira internacional e da sua controladora.

Artigo 25º

Registo de sucursais

Se a instituição financeira internacional for sucursal ou agência duma institui-
ção financeira-mãe, os elementos necessários para o registo são os seguintes:

a) A denominação, a data de constituição, o local da sede, o capital social e os 
estatutos da instituição financeira-mãe;

b) A identificação da entidade que exerce a supervisão em base consolidada da 
instituição financeira-mãe e da sucursal ou agência cabo-verdiana;

c) Os nomes e os “curricula vitae” dos titulares dos órgãos de administração e 
fiscalização e dos mandatários com poderes de gerência em Cabo Verde;
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d) A identificação dos auditores externos da sucursal ou agência.

Artigo 26º

Averbamentos

Ao registo serão averbadas as alterações que os dados iniciais venham a sofrer, 
obrigatoriamente comunicados ao Banco de Cabo Verde nos 30 dias subsequen-
tes à sua ocorrência.

Artigo27º

Gratuidade do registo

Os actos de registo e averbamento são gratuitos, tal como a emissão das certi-
dões respectivas.

SECÇÃO II

Da Supervisão

Artigo 28º

Competência

1. São conferidos ao Banco de Cabo Verde os poderes e as competências neces-
sários ao exercício da supervisão prudencial em base consolidada das sociedades 
autónomas e, bem assim, das controladas e sucursais, sempre que os países de 
origem destas últimas não exerçam a supervisão prudencial em base consolidada, 
ou façam-no em moldes que o Banco de Cabo Verde considere insuficientes.

2. O Banco de Cabo Verde pode, querendo, supervisionar, a título complemen-
tar, sociedades controladas e sucursais estabelecidas em Cabo Verde, memo sujei-
tas à supervisão doutra entidade.

Artigo 29º

Forma de exercício

1. A supervisão prudencial das instituições financeiras é exercida, de modo re-
gular e continuado, pelo Banco de Cabo Verde através:

a) Da análise das demonstrações financeiras e de outros relatos que elas perio-
dicamente devam preparar, apresentar e publicar;

b) De questionários;

c) Da inspecção in situ dos registos contabilísticos e dos procedimentos; e

d) Do contacto e da troca de informações com as autoridades de supervisão 
dos países de origem e dos países de acolhimento envolvidas.

2. As demonstrações financeiras, os relatos e as respostas a questionários que as 
instituições financeiras internacionais submetam ao Banco de Cabo Verde devem 
ser escritos em língua aceite por este, sem prejuízo dos idiomas de trabalho que 
elas correntemente utilizem.
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3. As instituições financeiras internacionais estabelecidas em Cabo Verde devem 
elaborar as suas demonstrações financeiras segundo princípios contabilísticos 
que sejam geralmente aceites no sistema financeiro internacional, utilizando para 
o efeito o plano de contas, a moeda de relato e o idioma de trabalho que tenham 
sido previamente aprovados pelo Banco de Cabo Verde.

Artigo 30º

Obrigatoriedade da observância de rácios

As instituições financeiras internacionais, ainda que não estejam sujeitas à ma-
nutenção de disponibilidades mínimas de caixa, estão obrigadas a observar os 
rácios prudenciais que o Banco de Cabo Verde fixar.

Artigo 31º

Medidas correctivas

São conferidos ao Banco de Cabo Verde poderes para impor às instituições fi-
nanceiras internacionais as medidas que considere necessárias para que elas:

a) Assegurem o respeito pelos rácios relativos ao equilíbrio financeiro, à solva-
bilidade e à liquidez;

b) Reduzam a exposição a riscos que excedam os limites prudenciais pré de-
finidos; ou

c) Corrijam os critérios de gestão e os procedimentos de controlo interno, por 
manifestamente inapropriados ao correcto funcionamento da instituição, 
cabendo porém ao Banco de Cabo Verde o ónus da prova.

Artigo 32º

Poderes prudenciais

São conferidos ao Banco de Cabo Verde os seguintes poderes:

a) De impedir que entidades, ou grupo de interesses, sem a necessária idonei-
dade adquiram posições maioritárias ou de controlo, no capital social de 
sociedade autónoma ou controlada;

b) De obrigar a alienação de determinadas posições maioritárias ou de contro-
lo no capital social de sociedade autónoma ou controlada se os respectivos 
titulares não forem considerados idóneos;

c) De determinar a imediata cessação de operações ou de actividades financei-
ras que infrinjam os princípios consagrados nas alíneas b) e d) do nº1 do 
artigo 2º;

d) De determinar o encerramento de Subsidiárias que sociedades autónomas 
ou controladas tenham estabelecido noutros países, se o seu funcionamento 
fizer perigar a observância dos princípios a que alude a alínea anterior;

e) De aplicar sanções disciplinares e multas, de acordo com a lei.
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Artigo 33º

Recomendações aos sócios

O Banco de Cabo Verde é competente para recomendar que os sócios duma 
instituição financeira internacional a assistam financeiramente, ou procedam a 
alterações nos seus órgãos sociais, na sua direcção executiva e/ou nos seus proce-
dimentos de decisão e de controlo interno.

Artigo 34º

Dever de informação

1. As instituições financeiras internacionais devem manter o Banco de Cabo 
Verde periodicamente informado sobre todos os factos que sejam materialmente 
relevantes para o exercício da sua supervisão prudencial em base consolidada.

2. Sendo sociedades autónomas, devem comunicar de imediato ao Banco de 
Cabo Verde, logo que deles tenham conhecimento, os resultados das acções de 
supervisão prudencial conduzidas pelas autoridades dos países que acolham as 
suas Subsidiárias.

3. Sendo sociedades controladas ou sucursais, devem comunicar de imediato 
ao Banco de Cabo Verde, logo que deles tenham conhecimento, os resultados 
das acções de supervisão prudencial, em base individual ou consolidada, que a 
autoridade do país de origem tenha levado a efeito junto da sua instituição finan-
ceira-mãe ou controladora.

4. O Banco de Cabo Verde pode dispensar as comunicações referidas nos pará-
grafos anteriores, sempre que as autoridades de supervisão em causa lhe dêem 
conhecimento tempestivo e cabal das conclusões a que tenham chegado, na se-
quência das acções de supervisão prudencial que levaram a efeito.

5. A dispensa do dever de comunicar, referida no parágrafo anterior, não se pre-
sume, antes é objecto de decisão formalizada pelo Banco de Cabo Verde.

SECÇÃO III

Do Controlo Prudencial de Participações Qualificadas

Artigo 35º

Noção e escalões

1. Considera-se qualificada a participação de dez ou mais por cento no capital 
duma instituição financeira internacional, detida, directa ou indirectamente, pela 
mesma pessoa.

2. As participações qualificadas dividem-se por escalões de 10%, 15%, 20%, 
33% e 50%.
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Artigo 36º

Aquisição do controle

1. A aquisição de participação no capital duma instituição financeira interna-
cional que confira ao seu titular, por força da lei ou dos estatutos, o controlo da 
respectiva gestão, está sujeita à autorização prévia do membro do Governo res-
ponsável pela área das finanças, ouvido o Banco de Cabo Verde.

2. O processo de autorização segue os trâmites dos nºs 3 e seguintes do artigo 
5º, está sujeito, mutatis mutandis, à disciplina dos artigos 6º a 8º e o pedido será 
instruído com os elementos referidos nas alíneas e), f) e g) do artigo 13º, ou em 
todas as do artigo 14º, conforme a natureza do requerente.

Artigo 37º

Aquisição de participação qualificada

A pessoa que pretenda adquirir participação qualificada numa instituição fi-
nanceira internacional, ou aumentar o escalão da que já tenha, mas aquém da 
prevista no artigo 35º, comunicá-lo-á previamente ao Banco de Cabo Verde, que 
dispõe de 60 dias para deduzir oposição, valendo o silêncio como anuência.

Artigo 38º

Inibição dos direitos de voto

1. A constituição ou aumento de escalão de participação qualificada que não 
hajam sido previamente comunicados ao Banco de Cabo Verde, ou realizados 
com a oposição deste, determinam a inibição do exercício do direito de voto pelo 
respectivo titular, na parte que exceda o limite mais baixo que tiver sido ultrapas-
sado.

2. A inibição dos direitos de voto torna anuláveis as deliberações em que o só-
cio tenha participado com os votos inerentes à participação inibida e confere ao 
Banco de Cabo Verde a faculdade de denegar o registo dos factos ou actos a ele 
sujeitos, resultantes das deliberações assim anuláveis.

Artigo 39º

Diminuição de participações

1. Da diminuição de participação que altere o seu escalão ou faça perder a 
qualificação será dado conhecimento prévio ao Banco de Cabo Verde com uma 
antecedência mínima de 30 dias.

2.  Quando o alienante for a instituição de referência a que alude o nº 1 do artigo 
12º, e a pretendida diminuição traga a sua participação aquém de 15%, o Banco 
de Cabo Verde informará de imediato o membro do Governo responsável pela 
área das finanças competente, recomendando fundamentadamente o exercício, 
ou não, da faculdade revogatória consagrada no nº 4 do artigo 8º.
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CAPÍTULO IV

Do Exercício de Actividades Financeiras

Artigo 40º

Registo e contabilização

1. As instituições financeiras internacionais devem guardar registo completo, 
documental e contabilístico, de todas as operações em que intervenham e, bem 
assim, da identidade das respectivas contrapartes.

2. Todas as operações que as instituições financeiras internacionais realizem 
devem ser contabilizadas em tempo útil, de acordo com o plano de contas, as 
normas técnicas contabilísticas e a moeda de relato que tenham sido previamente 
aprovados pelo Banco de Cabo Verde.

Artigo 41º

Limites

A actividade das instituições de crédito que se constituam na modalidade de 
sociedades autónomas, relativamente às suas carteiras de negociação, não poderá, 
salvo autorização expressa do Banco de Cabo Verde, exceder 5% da sua activida-
de global, nem a totalidade das posições dessa carteira exceder, normalmente, 
1.500.000.000$00.

Artigo 42º

Sigilo

1. As instituições financeiras internacionais e, bem assim, todos os seus funcio-
nários, estão sujeitos ao dever de sigilo profissional, nos termos do artigo 8º da 
Lei nº 43/III/88, com as excepções consagradas na Secção III do Capítulo I da Lei 
nº 17/VI/2002, de 16 de Dezembro.

2. A violação do dever de sigilo profissional, por acto voluntário, negligência ou 
omissão, constitui crime.

Artigo 43º

Relacionamento com a clientela

1. No relacionamento com os seus clientes, as instituições financeiras interna-
cionais usarão dos procedimentos que promovam comportamentos da maior 
exigência ética e profissional e previnam que a instituição possa ser usada, inten-
cionalmente ou não, por praticantes dos crimes previstos na Lei nº 17/VI/2002, 
de 16 de Dezembro, mantendo-se, designadamente, atentas às recomendações e 
propostas das organizações internacionais relevantes, como o FATF/GAFI. 

2. É essencial que as instituições financeiras internacionais conheçam bem os 
seus clientes, para tanto instituindo regras precisas e exigentes quanto a:

a) Política de aceitação de clientes, dando especial atenção aos casos de alto risco, 
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tais como aqueles em que haja aparente discrepância entre a situação sócio-
-profissional do cliente e as operações que propõe, ou aqueles em que seja 
obscura a origem da sua riqueza, ou ainda, por princípio, todas as transac-
ções vultosas em numerário;

b) Identificação de cliente pessoa singular, que deve ser completa, minuciosa e 
comprovada, quer por documentação emitida pelas autoridades competentes 
(passaportes e cartões de identidade válidos), quer por terceiros idóneos;

c) Especiais cuidados a usar na identificação de sociedades e de “trusts” e bem 
assim de mandatários e agentes fiduciários, com ou sem representação, de 
tal modo que a instituição razoavelmente se assegure de ficar conhecendo a 
identidade do cliente final, ou real (qualificado na linguagem técnica inter-
nacional como “beneficiary”);

d) Negócios apresentados por outras instituições financeiras: a instituição 
financeira internacional pode aligeirar, ou omitir, procedimentos de con-
firmação da identificação do cliente se a sua apresentação for feita por 
instituição idónea com sede em País da OCDE e aí se ache sujeita à normal 
supervisão, e a instituição apresentante expressamente declare (i) ter rea-
lizado as diligências adequadas de identificação e (ii) pôr à disposição da 
instituição financeira internacional a respectiva documentação se e quando 
para tal solicitada;

e) Contas abertas por intermediários profissionais: as instituições têm o dever 
de indagar da identificação completa da entidade representada, não valen-
do a alegação de segredo profissional do intermediário para negá-la;

f) Pessoas expostas politicamente: as instituições deverão usar de especiais 
cautelas em relação a propostos clientes que exerçam ou tenham recente-
mente exercido elevadas responsabilidades políticas ou de serviço público, 
militar ou civil, a fim de evitar o seu envolvimento com o produto de enri-
quecimento ilícito, nomeadamente o resultante do crime de corrupção;

g) Relações não presenciais: para além das situações referidas nas alíneas c), d) 
e e), sempre que a abertura de conta se faça sem a o contacto imediato entre 
a instituição e o seu cliente, nomeadamente via internet, aquela deverá di-
ligenciar por mitigar o maior risco assim assumido, pedindo certificações e 
contraprovas adicionais que melhor assegurem a probidade do cliente.

3. O relacionamento da instituição com o seu cliente traduz-se geralmente num 
fluxo continuado de transacções, pelo que, de acordo com a natureza e a dinâ-
mica de cada relação, a primeira exercerá uma vigilância mais ou menos aturada 
sobre o seu conteúdo e renovará periodicamente a verificação dos elementos de 
identificação do cliente mais sujeitos a mudança, como, por exemplo, a residên-
cia, a actividade, etc.

4. As instituições financeiras internacionais, em função da sua dimensão e da 
sua estrutura decisória, adoptarão processos mais ou menos complexos para 
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gestão dos riscos de reputação, operacionais, legais e de concentração de activos 
ligados à clientela, instituindo os procedimentos de auditoria interna e verifica-
ção de conformidade que sejam necessários, programas de treino do pessoal e 
mecanismos de delegação e separação de poderes que assegurem um adequado 
controlo interno.

Artigo 44º

Dever de presença

1. As instituições financeiras internacionais, em qualquer forma ou modalidade, 
são obrigadas a ter em território cabo-verdiano um representante devidamente 
empossado para a prática dos actos que a sua actividade neste território requerer, 
podendo tais poderes ser atribuídos a pessoas singulares ou colectivas profis-
sionalmente aptas ao seu exercício, nomeadamente advogados, contabilistas e 
consultores especializados, que podem acumular a representação de mais duma 
instituição.

2.  As instituições financeiras internacionais sediadas em Cabo Verde devem:

a) Manter na sede o arquivo da sua documentação contabilística e os livros da sua 
escrita;

b) Ser proprietárias das instalações em que funciona a sua sede cabo-verdiana, 
pelo menos a partir do terceiro ano completo da sua actividade, salvo razões 
que o membro do Governo responsável pela área das finanças, aceite;

c) Contratar técnicos de contas residentes em Cabo Verde e aí acreditados;

d) Contratar auditores externos acreditados em Cabo Verde ou em qualquer país 
da OCDE.

Artigo 45º

Estabelecimento de sucursais no estrangeiro

As instituições financeiras internacionais são livres de estabelecer sucursais e 
outras formas de representação em qualquer país terceiro, devendo informar o 
Banco de Cabo Verde do seu estabelecimento na primeira oportunidade e sempre 
dentro do mesmo exercício.

CAPÍTULO V

Do Relacionamento com outros Centros Financeiros

Artigo 46º

Relacionamento com entidades sujeitas  ao regime jurídico geral

1. Para as entidades sujeitas ao regime jurídico geral, as operações financeiras 
que domiciliarem junto de instituições financeiras internacionais de Cabo Verde 
são equiparadas a movimentos de capitais, de rendimentos de capitais e de rendi-
mentos financeiros em geral com o estrangeiro.



276 277

2. Aos negócios jurídicos que sejam celebrados entre entidades sujeitas ao regi-
me jurídico geral e instituições financeiras internacionais estabelecidas em Cabo 
Verde - com excepção dos movimentos de capitais, de rendimentos de capitais e de 
rendimentos financeiros em geral - é aplicável, exclusivamente, o que para o efeito 
dispuser aquele regime jurídico geral.

Artigo 47º

Supervisão por autoridades estrangeiras

1. Sem prejuízo do princípio da reciprocidade, é reconhecido às autoridades 
de supervisão dos respectivos países de origem o interesse directo e legítimo em 
que as instituições financeiras internacionais estabelecidas em Cabo Verde sejam 
objecto de supervisão prudencial em base consolidada.

2. Não há lugar à condição suspensiva da notificação prévia da instituição fi-
nanceira visada se a diligência tiver origem em processo-crime instaurado por 
autoridade judicial competente.

3. A supervisão prudencial em base consolidada por  autoridade estrangeira 
pode ser  exercida em território cabo-verdiano com o assentimento prévio do 
Banco de Cabo Verde.

Artigo 48º

Sigilo

1. A comunicação a uma outra autoridade de supervisão de elementos, dados e 
informações que respeitem a instituições financeiras internacionais estabelecidas 
em Cabo Verde, respeitará a lei cabo-verdiana em matéria de sigilo bancário, de-
pende da notificação prévia da instituição financeira visada, e obriga a autoridade 
de supervisão requerente ao dever de sigilo.

2. As autoridades de supervisão estrangeiras não terão acesso a informação 
sobre depositantes e clientes investidores de instituições financeiras internacio-
nais estabelecidas em Cabo Verde, salvo existindo suspeitas de crime que dite as 
excepções consagradas na Secção III do Capítulo I da Lei nº 17/VI/2002, de 16 de 
Dezembro, e o Banco de Cabo Verde considere bem fundadas.

CAPÍTULO VI 

Disposições Transitórias e Finais

Artigo 49º

Instituições pré - existentes

1. As instituições financeiras internacionais constituídas ao abrigo da legislação 
anterior que não estejam em conformidade com o que se estatui no presente diplo-
ma dispõem de 180 dias após a sua publicação para passarem a observar a sua disci-
plina, sob pena de suspensão das suas actividades ou revogação das suas licenças.



278 279

2. Estão, entre outras, na situação referida no nº anterior as instituições que não 
hajam realizado integralmente os respectivos capitais sociais.

3. As instituições autónomas que não tenham entre os seus accionistas uma 
instituição financeira como as descritas no nº 1 do artigo 12º deverão realizar no 
prazo do nº 1 supra um capital social mínimo de duas vezes o previsto no nº 1 
do artigo 9º.

Artigo 50º

Norma revogatória

É revogado o Decreto-Lei nº 66/97, de 3 de Novembro.

Artigo 51º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves – João Pinto Serra 

Promulgado em 26 de Janeiro de 2005.

Publique-se.

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES.

Referendado em 31 de Janeiro de 2005.

O Primeiro Ministro, José Maria Pereira Neves
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Lei nº 60/VI/2005
de 18 de Abril

Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea b)  
do artigo 174 da Constituição, o seguinte:

Artigo 1º

Alterações

O artigo 2º, o número 2 do artigo 3º, o artigo 14º, todos da Lei n.º 43/III/88, 
de 27 de Dezembro, alterada pela Lei n.º 32/V/97 de 30 de Junho, passam a ter a 
seguinte a redacção:

“Artigo 2º (Objecto das instituições financeiras internacionais)

1. (…)

2. Não constituem operações financeiras com residentes aquelas em que estes sejam 
apenas beneficiários de garantias ou outras formas de protecção de riscos contratadas 
entre uma instituição financeira internacional e um não residente.

3.Podem ainda as instituições financeiras internacionais realizar, com residentes:

a) Operações de concessão de crédito em divisas para financiamento do investi-
mento em activos imobilizados, sem prejuízo do controlo à posteriori  por parte 
do Banco de Cabo Verde;

b) Promoção da admissão de valores mobiliários emitidos por residentes à cotação 
em mercado organizado e operação como “market maker”;

c) A compra e venda, através de mercado organizado, de valores mobiliários emi-
tidos por residentes;

d) Outras operações financeiras, quando relevantes para o desenvolvimento de 
Cabo Verde e autorizadas previamente pelo Ministro das Finanças ouvido, o 
Banco de Cabo Verde. 

4. (actual nº 3)

5. (actual nº 4).”

“Artigo 3. º (Operações financeiras internacionais permitidas)

1. (…)

2. As instituições financeiras internacionais não podem, em caso algum, exercer a 
actividade seguradora em acumulação com outras operações financeiras internacio-
nais, salvo a gestão de fundos de pensões.”

“Artigo 14º (Benefícios fiscais às instituições financeiras internacionais)

1. (…)

2. A isenção de IUR prevista na alínea c) do nº anterior não se aplica às operações 
realizadas com residentes, que deverão ser segregadas contabilisticamente, relevando 
para o cálculo do seu lucro tributável os respectivos custos directos e a imputação dos 
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custos de estrutura que corresponda à proporção dos proveitos destas operações no 
total de proveitos gerados no exercício em causa.

3. As operações realizadas com residentes não beneficiam da isenção de imposto de 
selo.”

Artigo 2º

Modificações e Publicação

1. As alterações resultantes da presente lei serão inseridas na lei alterada  por 
meio de substituição e do acrescentamento das alíneas, dos números  e dos arti-
gos alterados.

2.  A Lei nº43/III/88, de 27 de Dezembro, alterada pela Lei nº 32/V/97, de 30 de 
Junho, será publicada, no seu novo texto, conjuntamente com a presente lei. 

    Artigo 3º

Entrada em vigor

A presente lei entra  em vigor no dia imediato ao da sua publicação.

Aprovada em 1 de Março de 2005.

O Presidente da Assembleia Nacional, Aristides Raimundo Lima.

Promulgada em 30 de Março de 2005.

Publique-se.

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES.

Assinada em  31 de Março de 2005.

O Presidente da Assembleia Nacional, Aristides Raimundo Lima.
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Lei nº 43/III/88

de 27 de Dezembro

Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional Popular decreta, nos termos da 
alínea b) do artigo 58° da Constituição, o seguinte:

Artigo 1º

Constituição de instituições financeiras internacionais

São permitidos a constituição ou estabelecimento e o funcionamento de insti-
tuições financeiras internacionais, desde que obedeçam aos requisitos e condi-
ções da presente lei.

Artigo 2°

Objecto das instituições financeiras internacionais

 1. As instituições financeiras internacionais têm por objecto principal a realiza-
ção de operações financeiras internacionais com não residentes em Cabo Verde, 
em moeda estrangeira.

2. Não constituem operações financeiras com residentes aquelas em que estes 
sejam apenas beneficiários de garantias ou outras formas de protecção de riscos 
contratadas entre uma instituição financeira internacional e um não residente.

3. Podem ainda as instituições financeiras internacionais realizar, com residen-
tes:

a) Operações de concessão de crédito em divisas para financiamento do inves-
timento em activos imobilizados, sem prejuízo do controlo à posteriori por 
parte do Banco de Cabo Verde;

b) Promoção da admissão de valores mobiliários emitidos por residentes à 
cotação em mercado organizado e operação como “market maker”;

c) A compra e venda, através de mercado organizado, de valores mobiliários 
emitidos por residentes;

d) Outras operações financeiras, quando relevantes para o desenvolvimento de 
Cabo Verde e autorizadas previamente pelo Ministro das Finanças, ouvido o 
Banco de Cabo Verde.

4. As instituições e as operações a que se refere o n° 1 estão sujeitas a um regime 
especial, derrogatório das normas gerais reguladoras dos mercados monetário, 
financeiro e cambial do país, que consiste na inteira liberdade de realização de 
contrato, sem necessidade de autorização ou conhecimento prévios por parte de 
qualquer autoridade monetária, cambial ou financeira, nomeadamente manten-
do e movimentando livremente contas de depósito em moeda estrangeira junto 
de instituições não residentes.

5. No que não estiver previsto nos dispositivos legais e regulamentares relativos 
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às actividades das instituições financeiras  internacionais é aplicável o regime ju-
rídico das Instituições de crédito e parabancárias.

Artigo 2°-A

Operações financeiras com empresas francas

É igualmente permitida às instituições financeiras internacionais a realização de 
quaisquer operações com empresas francas legalmente estabelecidas em Cabo Verde.

Artigo 3°

Operações financeiras internacionais permitidas

1. As operações financeiras internacionais permitidas no artigo anterior abran-
gem, nomeadamente:

a) O comércio bancário em geral, incluindo as operações cambiais;

b) A actividade seguradora sob qualquer das suas formas;

c) A gestão de fundos de investimento mobiliário e imobiliário;

d) A emissão, por conta própria ou alheia, de títulos de crédito negociáveis;

e) A locação financeira, o «factoring», a corretagem de valores mobiliários e a 
mediação nos mercados monetários e cambiais, a gestão de patrimónios e 
as compras em grupo;

f) A gestão de fundos de pensões; 

g) As que o Ministro responsável pelo sector das Finanças autorizar, ouvido o 
Banco de Cabo Verde.

2. As instituições financeiras internacionais não podem em caso algum, exercer 
a actividade seguradora em cumulação com outras operações  financeiras inter-
nacionais, salvo a gestão de fundos de pensões.

Artigo 4°

Autorização

A constituição ou estabelecimento de instituições financeiras internacionais 
depende de autorização prévia do Governo, a conceder nos termos da lei.

Artigo 5°

Elegibilidade

A autorização a que se refere o artigo anterior só pode ser concedida a entidades 
nacionais e estrangeiras de reconhecido prestígio e capacidade financeira.

Artigo 6°

Forma

1. As instituições financeiras internacionais assumirão uma das seguintes for-
mas:
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a) Sucursais de instituições de crédito, parabancárias e seguradoras;

b) Entidade autónoma constituída em Cabo Verde segundo as leis vigentes, 
com personalidade jurídica, e autorizada pelo Governo a exercer actividade 
financeira internacional, dentro dos condicionalismos da lei.

2. As sucursais assumidas referidas na alínea a) do número anterior deverão 
corresponder a um centro perfeitamente individualizado, nomeadamente em 
termos de instalações, pessoal, documentação e contabilidade.

Artigo 7°

Denominação obrigatória

1. A designação das instituições financeiras internacionais incluirá:

a) A denominação da entidade requerente, conforme se encontra registada no 
respectivo país de origem, bem como a expressão “Sucursal financeira exte-
rior de Cabo Verde”, na hipótese da alínea a) do n° 1 do artigo 6°;

b) A denominação adoptada para a entidade autónoma indicada na alínea b) 
do n° 1 do artigo 6°, bem como a expressão “instituição financeira interna-
cional” ou as iniciais respectivas, “I.F.I.”.

2. Os elementos referidos no número anterior deverão constar obrigatoriamente 
nas instalações, em lugar bem visível, e em todos os documentos e correspondên-
cias, por forma a não induzir o público em erro quanto ao âmbito das operações 
que podem ser praticadas.

Artigo 8º

Confidencialidade e sigilo das operações

1. Os gerentes e demais trabalhadores das instituições financeiras internacionais 
não podem revelar ou aproveitar-se de informações de que tenham conhecimen-
to por virtude do exercício das suas funções, nomeadamente os nomes de clien-
tes, números de contas de depósito dos seus movimentos, operações bancárias, 
cambiais e financeiras e outros elementos singulares.

2. A violação do dever de segredo, tentada ou consumada, além da inerente 
responsabilidade civil, constitui justa causa de despedimento e fundamento de 
demissão, e é punível nos termos da lei penal vigente.

Artigo 9°

Licença de instalação e funcionamento

As instituições financeiras internacionais estarão sujeitas ao pagamento de uma 
licença de instalação e de uma licença anual de funcionamento nas condições e 
montantes a definir pelo Governo.
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Artigo 10°

Gerência

A gerência das instituições financeiras internacionais deverá ser confiada ao 
número mínimo de pessoas que, mantendo residência permanente em Cabo 
Verde, possam, nos termos legais e estatutários, obrigar a sociedade autónoma ou 
o estabelecimento, com poderes bastantes para tratar e resolver todos os assuntos 
que respeitem ao exercício da respectiva actividade em Cabo Verde.

Artigo 11°

Execução de sentença estrangeira

A sentença de determinada falência ou liquidação de uma instituição com sede 
no exterior só poderá aplicar-se as respectivas sucursais referidas na alínea a) do 
n° 1, do artigo 6°, quando revista pelos tribunais cabo-verdianos, nos termos da 
lei.

Artigo 12°

Supervisão do Estado

As instituições financeiras internacionais estarão sujeitas à supervisão do Esta-
do, nos termos a definir pelo Governo.

Artigo 13°

Benefícios fiscais aos sócios

As pessoas que participam na constituição do capital social de entidade autó-
noma a que se refere a alínea b), nº 1 do artigo 6° da Lei n° 43/III/88, de 27 de 
Dezembro, gozam, com dispensa de qualquer formalidade, dos seguintes bene-
fícios fiscais:

a) Consideração como custos de exercício, para efeitos de IUR do exercício a 
que respeita, da totalidade da sua participação no capital social da socieda-
de constituída;

b) Isenção de IUR relativamente aos rendimentos provenientes de juros e ou-
tras formas de remuneração de suprimentos, abonos ou adiantamentos de 
capital feitos pelos sócios a sociedade, aos lucros atribuídos aos sócios por 
essas sociedades e, bem assim, aos resultados dos juros e outras formas de 
remuneração devidos pelo facto de os sócios não levantarem os lucros ou 
remunerações colocados a sua disposição;

c) Isenção do imposto municipal de sisa e do imposto municipal sobre o pa-
trimónio relativamente às transmissões, a título oneroso ou gratuito, con-
soante o caso, de bens que integram o património da respectiva entidade 
autónoma.
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Artigo 14°

Benefícios fiscais as instituições financeiras internacionais

1. As instituições financeiras internacionais gozam dos seguintes benefícios 
fiscais:

a) A isenção do imposto municipal de sisa e do imposto municipal sobre 
património derivados das aquisições de bens imóveis destinados à sua 
instalação;

b) Isenção de direitos, imposto de consumo e emolumentos gerais aduaneiros 
na importação de materiais e bens de  equipamento que se destinam exclu-
sivamente à sua instalação;

c) Isenção de IUR até 31 de Dezembro de 2017;

d) Isenção de taxas e impostos municipais;

e) Consideração como custos de exercício, para efeitos de IUR do exercício a 
que respeita, da totalidade dos lucros efectivamente reinvestidos em qual-
quer actividade industrial, bem como das despesas feitas com formação do 
seu pessoal de nacionalidade cabo-verdiana;

f) Isenção de imposto de selo em todos os actos que pratique e, operações de 
qualquer natureza que realize, uns e outros de conta própria ou alheia, no-
meadamente juros que pague ou cobre, comissões, mandatos e ordens que 
execute, remunerações de qualquer tipo que pague ou perceba e contratos 
em que seja parte.

2. A isenção de IUR prevista na alínea c) do número anterior não se aplica às 
operações realizadas com residentes, que deverão ser segregadas contabilistica-
mente, relevando para o cálculo do seu lucro tributável os respectivos custos 
directos e a imputação dos custos de estrutura que corresponda à proporção dos 
proveitos destas operações no total de proveitos gerados no exercício em causa.

3. As operações realizadas com residentes não beneficiam da isenção de imposto 
de selo.

Artigo 15°

Benefícios fiscais aos clientes

As pessoas singulares e colectivas não residentes e bem assim as residentes em 
relação a capitais que detenham no estrangeiro que contratem com instituições 
financeiras internacionais, na qualidade de clientes dos serviços que estas possam 
legalmente prestar, gozam dos seguintes benefícios fiscais:

a) Isenção de IUR, qualquer que seja a categoria a que os rendimentos auferi-
dos respeitem;

b) Isenção do imposto ele selo em quaisquer actos que pratique e operações de 
qualquer natureza que realize, nomeadamente remunerações que perceba 
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ou pague, como juros, prémios e dividendos, ou ganhos de capital que rea-
lize com a alienação de activos;

c) Isenção do imposto municipal sobre o património.

Artigo 16°

Limites à disposição dos bens

A transmissão dos bens adquiridos ou importados com benefícios fiscais está 
sujeita a autorização do Governo, ficando passível de pagamento dos impostos, 
direitos e demais imposições calculadas com base no valor aduaneiro reconhecido 
ou aceite na data de transmissão.

Artigo 17°

Fiscalização

Todas as pessoas a quem sejam concedidos benefícios fiscais por este diploma 
ficam sujeitas à fiscalização da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos e 
demais entidades competentes, para controlo e verificação dos pressupostos dos 
benefícios fiscais respectivos e do cumprimento das obrigações impostas aos ti-
tulares do direito aos benefícios.

Artigo 18°

Regulamentação

A presente lei será regulamentada pelo Governo.

Artigo 19°

Vigência

A presente lei entra imediatamente em vigor.

Aprovada em 17 de Dezembro de 1988.

O Presidente da Assembleia Nacional Popular, Abílio Augusto Monteiro Duarte.

Promulgada em 26 de Dezembro de 1988

Publique-se

O Presidente da República, ARISTIDES MARIA PEREIRA.
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Decreto-Lei nº 44/2005
de 27 de Junho 

O exercício da supervisão, em base consolidada, pelas autoridades competentes 
dos países de origem das instituições financeiras internacionais que pretendam 
estabelecer-se em Cabo Verde ao abrigo da legislação em vigor não deve conhecer 
outros entraves que não resultem dos deveres de reciprocidade e de respeito do 
sigilo que a lei consagra.

A redacção do nº 2 do artigo 48º do Decreto-Lei nº 12/2005, de 7 de Fevereiro, 
tal como vem publicada no respectivo Boletim Oficial, contém uma inexactidão 
que poderia dificultar o livre exercício daquela competência supervisora.

Importa rever este preceito, de forma a reconduzi-lo à intenção do legislador, e 
esclarecendo do mesmo passo, sem ambiguidades, a natureza e extensão da su-
pervisão das referidas autoridades, sujeitas ao dever de sigilo que a lei vigente em 
Cabo Verde postula.

No uso da faculdade conferida pela alínea c) do número 2 do artigo 203º da 
Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º

Alteração ao Decreto-Lei nº 12/2005, de 7 de Fevereiro

O artigo 48º do Decreto-Lei nº 12/2005, de 7 de Fevereiro, passa a ter a seguinte 
redacção:

“Artigo 48º

[…]

[...]

2. As autoridades estrangeiras, excepto as de supervisão, não terão acesso a in-
formação sobre depositantes e clientes investidores de instituições financeiras in-
ternacionais estabelecidas em Cabo Verde, salvo existindo suspeitas de crime que 
dite as excepções consagradas na Secção III do Capítulo I da Lei nº 17/VI/2002, de 
16 de Dezembro, e o Banco de Cabo Verde considere bem fundadas.”

Artigo 2º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves - João Pinto Serra 

Promulgado em 15 de Junho de 2005.

Publique-se
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O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES.

Referendado em  21 de  Junho  de 2005.

O Primeiro Ministro, José Maria Pereira Neves.
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Avisos de 10 de Outubro de 2005

Aviso nº 3/2005
Fixa os Fundos Próprios aplicáveis às Instituições de Crédito com a 

natureza de Instituições Financeiras Internacionais 

Aviso nº 4/2005
Estabelece um nível mínimo para as provisões que Instituições de 
Crédito com a natureza de Instituições Financeiras Internacionais 

devem observar 

Aviso n° 5/2005
Determina o cálculo do rácio de solvabilidade para as Instituições de 
Crédito com a natureza DE Instituições Financeiras Internacionais 

Aviso n° 6/2005
Define o sistema de controlo interno. 

Aviso nº 7/2005
Determina o limite à concentração de riscos de crédito e afins. 

Aviso n° 8/2005
Operações Cambiais - Taxas de câmbio
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Aviso nº 3/2005
de 10 de Outubro

Fundos Próprios

O conceito de “Fundos Próprios” é utilizado em Supervisão Bancária como 
referência fundamental para a aplicação de vários rácios e diversas normas pru-
denciais. 

Considerando que convém estabelecer para todas as instituições sujeitas à su-
pervisão do Banco de Cabo Verde, regras idênticas, salvo nos casos em que espe-
ciais circunstâncias o desaconselhem; 

O BANCO DE CABO VERDE, no uso da competência que lhe é conferida, 
designadamente, pelo artigo 30° do Decreto-Lei n.º 12/2005, de 7 de Fevereiro, 
conjugado com o artigo 59° da sua Lei Orgânica, determina: 

1° O presente Aviso é aplicável a todas as Instituições de Crédito com a natureza 
de Instituições Financeiras Internacionais (IC-IFI’s) sujeitas à supervisão do 
BANCO DE CABO VERDE, a seguir designadas por instituições. 

2º Sempre que em lei ou regulamento aplicável às instituições se refira o con-
ceito de “Fundos Próprios”, estes serão considerados dentro dos limites e 
condições fixados no presente Aviso. 

3° São considerados elementos positivos dos fundos próprios os seguintes: 

1. Fundos próprios de base 

1.1 Capital realizado, incluindo a parte representada por acções preferenciais 
não remíveis; 

1.2 Prémio de emissão de acções e de títulos de participações; 

1.3 Reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados não distri-
buídos; 

1.4 Resultados positivos transitados de exercícios anteriores; 

1.5 Resultados positivos do último exercício, nas condições referidas no n° 9°;

1.6 Resultados positivos provisórios do exercício em curso, nas condições 
referidas no n° 9°; 

1.7 Reservas provenientes da reavaliação do activo imobilizado, efectuada 
nos termos a definir por instruções do Banco de Cabo Verde; 

2. Fundos próprios complementares 

2.1 Empréstimos subordinados, cujas condições sejam aprovadas pelo Banco 
de Cabo Verde; 

2.2 Títulos de participação; 

2.3 Parte liberada de acções preferenciais remíveis; 

2.4 Os montantes provenientes (i) da emissão de títulos, nomeadamente com 
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prazo de vencimento indeterminado, e (ii) de empréstimos não titulados, 
cujos contratos, para além da cláusula de subordinação referida no nº 6°, 
prevejam: 

a) Que só podem ser reembolsados por iniciativa da IC-IFI emitente ou 
mutuária e com o prévio acordo do Banco de Cabo Verde; 

b) A faculdade de IC-IFI diferir o pagamento de juros; 

c) Que o capital em dívida e os juros não pagos podem ser chamados a ab-
sorver prejuízos, permitindo à IC-IFI continuar a sua actividade. 

2.5 Outros fundos, mediante acordo prévio e casuístico do Banco de Cabo 
Verde, elementos patrimoniais que satisfaçam cumulativamente os se-
guintes requisitos: 

a) Poderem ser livremente utilizados para cobrir riscos normalmente liga-
dos à actividade das IC-IFI, sem que as perdas ou menos valias tenham 
ainda sido identificadas; 

b) Estarem contabilizados pelas IC-IFI; 

c) Os seus montantes sejam comprovados por técnico de contas. 

4° Os elementos indicados nos n.º 2.1, 2.2 e 2.3 do artigo 3.°, só podem ser con-
siderados até à concorrência de 50% dos Fundos próprios de base. 

5° São considerados elementos negativos dos fundos próprios os seguintes: 

1) Acções próprias, pelo valor de inscrição no balanço; 

2) Outros elementos próprios enquadráveis no n° 3°, pelo valor de inscrição 
no balanço; 

3) Imobilizações incorpóreas; 

4) Resultados negativos transitados de exercícios anteriores; 

5) Resultados negativos do último exercício; 

6) Resultados negativos do exercício em curso, em final do mês; 

7) Valor correspondente às insuficiências verificadas nas condições de provi-
sões, em termos a definir pelo Banco de Cabo Verde; 

8) Despesas com custos diferidos, nos termos a definirem no Aviso do Banco 
de Cabo Verde. 

6º Os contratos de empréstimo subordinado devem incluir as seguintes condi-
ções: 

1) Em caso de falência ou liquidação do mutuário, o reembolso do mutuante 
fica subordinado ao prévio cumprimento de todas as demais obrigações 
não subordinadas; 

2) Prazo de reembolso não inferior a 5 anos; 

3) Impossibilidade de reembolso antecipado por iniciativa do mutuante sem 
o acordo prévio do Banco de Cabo Verde.
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7º Não são considerados fundos próprios das IC-IFI os montantes correspon-
dentes a acções preferenciais remíveis antes de decorridos 5 anos sobre a sua 
emissão. 

8º O Banco de Cabo Verde estabelecerá, para as IC-IFI que incluam nos seus 
fundos próprios montantes provenientes (i) da emissão de títulos de partici-
pação, (ii) de acções preferenciais remíveis em data certa e (iii) da contrata-
ção de empréstimos subordinados, um programa da sua redução gradual nos 
5 anos que precederem o respectivo reembolso. 

9º Os resultados positivos provisórios do exercício em curso ou os resultados 
positivos do último exercício só podem ser considerados como fundos pró-
prios caso verifiquem as seguintes condições: 

1-Terem sido determinados depois de contabilizados todos os custos impu-
táveis ao período em referência; 

2-Terem sido diminuídos do valor dos impostos e dos dividendos previsíveis, 
calculados proporcionalmente ao período a que se referem; 

3- Serem certificados por Técnicos de Contas ou Auditor Externo. 

100 O valor dos fundos próprios complementares não pode ser superior aos 
de base. 

11º O BANO DE CABO VERDE emitirá as instruções julgadas necessárias ao 
cumprimento das regras deste Aviso. 

12º Este Aviso entra em vigor 30 dias depois da sua publicação no Boletim Ofi-
cial. 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, 22 de Agosto de 
2005. - O Governador, Carlos Augusto Duarte de Burgo. 

Aviso nº 4/2005
de 10 de Outubro

Provisões

É imprescindível que sejam adoptadas, ao nível das Instituições de Crédito com 
a natureza de Instituições Financeiras Internacionais (IC-IFI’s), adiante designa-
das por instituições, políticas de provisionamento dos seus activos orientadas por 
critérios de rigor e de prudência. 

Sem prejuízo das decisões que sobre a matéria devem tomar os órgãos de admi-
nistração das mesmas entidades, (obrigados por lei a assegurar uma gestão sã e 
prudente), o BANCO DE CABO VERDE usa a competência que a lei lhe atribui 
para fixar um quadro mínimo de referência no domínio em apreço, estabelecen-
do o nível mínimo que as provisões têm de atingir, ficando todavia, os órgãos 
sociais livres de adoptar níveis mais elevados. 
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O BANCO DE CABO VERDE regulamentará em Aviso separado, as provisões refe-
rentes às responsabilidades por encargos com pensões de reforma e sobrevivência. 

Assim, o BANCO DE CABO VERDE, no uso da competência que lhe é conferi-
da, designadamente, pelo artigo 300 do Decreto-lei n° 12/2005, de 7 de Fevereiro, 
conjugado com o artigo 59º da sua Lei Orgânica, determina: 

1º As Instituições de Crédito com a natureza de Instituições Financeiras In-
ternacionais (IC-IFI’s) são obrigadas a constituir provisões, nas condições 
indicadas no presente Aviso, com as seguintes finalidades: 

a) Para riscos gerais de créditos; 

b) Para riscos específicos de crédito vencido, nestes se incluindo os que cor-
respondam a operações de locação financeira; 

c) Para encargos com pensões de reforma e de sobrevivência, nos termos das 
leis e regulamentos específicos; 

d) Para menos-valias de títulos e imobilizações financeiras; 

e) Para menos-valias de outras aplicações.

2º 1- Para efeito da constituição de provisões para riscos gerais de créditos, 
será considerado o total do crédito concedido pela instituição, adicionado 
ao valor correspondente a aceites e garantias prestados e outras obrigações 
de natureza análoga, assumidas pela instituição, bem como ao valor das 
operações de locação financeira realizadas. 

2- As IC-IFI constituirão provisões para riscos gerais de crédito com observân-
cia da seguinte tabela: 

Devedor ou garante 
Provisão enquanto

% do crédito

Entidades enumeradas no nº 1.1 do 12º deste Aviso 0.00%

Instituições financeiras de países do Grupo A 0.10%

Instituições financeiras bem reputadas de países do Grupo B 0.25%

Os restantes devedores, com garantias reais 0.50%

Os restantes devedores, afiançados por entidades não financeiras 0.75%

Os restantes devedores, sem garantias 1.00%

A classificação dos países em função do seu risco está definida no ANEXO I - Agrupamento dos Estados em 
função do risco.

 3. Para efeitos do na 1, são equiparadas a garantias os actos e contratos, no-
meadamente opções, que obriguem uma entidade a substituir-se ao devedor no 
pagamento integral da dívida, ou a adquirir ao credor o seu crédito ao par. 
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4. O Banco de Cabo Verde pode exigir provisão diferente da tabela do nº 1 sem-
pre que, fundadamente, considere o risco diferente do que ali se estandardiza. 

3º As IC-IFI que empreguem menos de 5 residentes em Cabo Verde estão 
isentas da obrigação de provisionar, no todo ou em parte, as suas responsa-
bilidades relativas a pensões de reforma e de sobrevivência, nos termos da 
alínea c) do N° 1° deste Aviso, salvo se o Banco de Cabo Verde doutro modo, 
fundamentadamente, determinar caso a caso. 

4° As provisões para risco específico de crédito devem ser constituídas para 
crédito vencido e para outros créditos de cobrança duvidosa. 

5° 1- Para efeito de constituição de provisões para crédito vencido entende-se 
que nesta categoria de “crédito vencido” se compreende créditos referentes 
a capital, a juros e a outros pagamentos. 

2 - Os créditos serão classificados em duas categorias: créditos com garantia e 
créditos sem garantia. 

3- Os vários tipos de créditos serão enquadrados nas classes de risco indicadas 
no número seguinte, em função de período decorrido sobre o respectivo ven-
cimento ou do período decorrido sobre a data em que tenha sido formalmente 
apresentada ao devedor a exigência da sua liquidação. 

4- As classes de risco a que se refere o número precedente definem-se em função 
dos seguintes prazos contados sobre a data do vencimento dos créditos pagos: 

a) Classe I - até três meses; 

b) Classe II - mais de três meses até seis meses; 

c) Classe III - mais de seis meses mas não superior a um ano; 

d) Classe IV - mais de um ano mas não superior a três; 

e) Classe V - mais de três anos. 

f) Sem prejuízo no disposto no nº 2 do nº 5°, as provisões para crédito vencido 
devem representar pelo menos as seguintes percentagens dos respectivos 
créditos, considerando as classes de risco indicadas no nº 2 deste número e a 
existência ou não de garantia, real ou pessoal, avaliada nos termos do nº 6: 

Classe de risco

I II III IV V

Com garantia 10% 20% 50% 75% 100%

Sem garantia 25% 50% 75% 85% 100%

5- A prorrogação ou renovação dos créditos vencidos não interrompe a con-
tagem dos prazos estabelecidos no número anterior, nem isenta as instituições 
da obrigação de constituírem as correspondentes provisões, salvo se forem ade-
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quadamente reforçadas as garantias respectivas ou se forem integralmente pagos 
pelo devedor os juros e todos os outros encargos vencidos. 

6- Quando um crédito se encontre garantido por hipoteca sobre imóvel ou em 
operações de locação financeira imobiliária, a percentagem de 100% a que se 
refere o número precedente só será exigida: 

a) Relativamente a créditos vencidos há cinco anos ou mais, se o imóvel se 
destinar à habitação do mutuário; 

b) Relativamente a créditos vencidos há quatro anos ou mais, nos restantes 
casos. 

7 - Nos casos em que um crédito com garantia se encontrar vencido, a institui-
ção credora tem expressa obrigação de verificar imediatamente se, da existência 
de credores privilegiados, da situação patrimonial do garante ou de qualquer 
outra circunstância, pode resultar a insuficiência do valor de garantia. Em tais 
situações a parte de um crédito que se considere que a garantia possam não ser 
suficiente para cobrir, deve ser, desde logo, provisionada de acordo com a percen-
tagem prevista para os créditos sem garantia. 

8- Para efeitos da constituição das provisões a que se refere este número, as 
prestações vencidas não cobradas relativas a um mesmo contrato devem ser 
incluídas na classe de risco em que se enquadre aquela que esteja por cobrar há 
mais tempo. 

6° São considerados créditos de cobrança duvidosa os seguintes: 

1. As prestações vincendas relativas a operações de crédito em que se verifique 
que as prestações em mora de capital e juros excedem 25% do capital em 
dívida acrescido de juros vencidos; 

2. As prestações vincendas de todos os créditos concedidos a um mesmo clien-
te quando o valor global das prestações em mora de capital e juros relativos 
a esse mesmo cliente represente pelo menos 25% do total das suas dívidas, 
(de capital, juros e outras), para com a instituição. 

7° 1- Os créditos de cobrança duvidosa a que se refere o na 6° devem ser pro-
visionados por uma percentagem correspondente a 50% da percentagem 
média de cobertura por provisões para crédito vencido já constituídas rela-
tivamente ao cliente em questão. 

Da passagem de classificação de um crédito de cobrança duvidosa a 
crédito vencido não pode em caso algum resultar diminuição de 
provisões constituídas. 

8º. Para efeito do disposto nos números 4°, 5° e 6°, são equiparadas a crédito 
as posições credoras das instituições resultantes da prestação de serviços, da 
venda de activos e de quaisquer outras operações.

9°. Os créditos adquiridos em operações de factoring negociadas com direito 
de regresso, apenas integram a base de incidência das provisões para risco 
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específico de crédito e para riscos gerais de crédito, pela parte que tenha 
sido objecto de adiantamento ao cliente: 

10°. As instituições deverão provisionar em termos tecnicamente adequados, 
segundo cálculos actuariais pertinentes, a integralidade das suas respon-
sabilidades relativas a pensão de reforma e de sobrevivência, na parte não 
coberta por fundo de pensões ou por contrato de seguro de efeito equiva-
lente. 

11°. l-Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as provisões a que se 
refere á alínea e) do Número 1° devem corresponder, no final de cada mês, 
ao total das menos valias latentes dos respectivos activos. 

2. Para efeitos deste número, considera-se que existem menos-valias latentes 
quando o preço de mercado ou, em condições específicas a definir pelo BANCO 
DE CABO VERDE, o valor de um activo, for inferior ao seu valor de inscrição no 
balanço. Na ausência de preço de mercado, será considerado o valor presumível de 
transacção em função, nomeadamente, das características do activo e da situação 
financeira da entidade emitente, com base em critérios prudentes de avaliação. 

12°.1- A obrigação a que se referem as alíneas a) e b) do número 1° não abrange: 

1.1. Os activos sobre as entidades a seguir indicadas, bem como os que por 
elas se encontrem garantidos e ainda as operações extrapatrimoniais ne-
gociadas por conta delas ou com a sua garantia. 

a) Estado de Cabo Verde; 

b) Banco de Cabo Verde; 

c)Entidades do sector público administrativo Cabo-verdiano, previamente 
aprovadas para este efeito pelo Banco de Cabo Verde; 

d) Fundo de Garantia de Depósitos; 

e) União Europeia e instituições conexas, previamente aprovadas, para este 
efeito, pelo Banco de Cabo Verde; 

f) Governos centrais de outros países, considerados idóneos pelo Banco de 
Cabo Verde; 

g) Bancos centrais de outros países e entidades similares dos mesmos países 
ou da União Europeia; 

h Banco Europeu de Investimento; 

i) Banco de Pagamentos Internacionais; 

j) Fundo Monetário Internacional; 

k) Bancos multilaterais de desenvolvimento, considerados idóneos pelo 
Banco de Cabo Verde. 

1.2- Os activos e elementos extrapatrimoniais que se encontrem garantidos por 
depósitos junto da própria instituição ou por títulos negociáveis representati-
vos de responsabilidades emitidos igualmente pela própria Instituição e nela 
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colocados, com excepção dos valores representativos de fundos próprios, até 
ao limite e na medida em que estiverem cobertos por tais garantias. 

13° Para efeitos deste Aviso, e no que respeita às instituições com sede em Cabo 
Verde deve considerar-se a sua actividade global. 

14° O BANCO DE CABO VERDE poderá determinar, por circular ou instru-
ção dirigida a todas as IC-IFI’s, a obrigação de constituição de provisões 
fora das condições previstas neste aviso, sempre que as circunstâncias o jus-
tifiquem, em especial quando tenha fundadas dúvidas sobre a cobrabilidade 
de créditos sobre um cliente ou sobre um grupo de clientes ligados entre si, 
designadamente devido à deterioração das suas condições de solvabilidade, 
e, em especial, quando sejam objecto de processo de falência ou afim. 

15° O BANCO DE CABO VERDE poderá determinar, caso a caso, que uma 
IC-IFI reforce a sua política de provisionamento, quando considere que, 
designadamente face à situação dos mercados ou dos sectores de actividade 
em que ela seja mais activa, as provisões constituídas se mostram insufi-
cientes. 

16° O BANCO DE CABO VERDE poderá autorizar por período limitado e 
a título excepcional, que sejam constituídas provisões fora das condições 
fixadas neste aviso, mediante pedido devidamente fundamentado das ins-
tituições que se encontrem impossibilitadas de o fazer, ou noutras circuns-
tâncias relevantes. 

17º O BANCO DE CABO VERDE poderá ainda, mediante instruções, exigir 
que as IC-IFI’s constituam provisões para cobertura dos riscos de país, de 
taxa de juro e de taxa de câmbio decorrentes das operações que pratiquem. 

18º O BANCO DE CABO VERDE emitirá as instruções técnicas que venham a 
ser consideradas necessárias ao cumprimento das normas deste aviso. 

19º Este Aviso entra em vigor imediatamente. 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, 22 de Agosto de 
2005. - O Governador, Carlos Augusto Duarte de Burgo 

Anexo I 
Agrupamento dos Estados em Função do Risco

GRUPO A: Todos os Estados membros da União Europeia e os restantes mem-
bros de pleno direito da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econó-
mico (OCDE), salva expressa integração noutro GRUPO. 

GRUPO B: Os demais estados não incluídos no GRUPO C. 

GRUPO C: Os estados classificados como não cooperantes em matéria de 
combate ao branqueamento de capitais e, ou, ao terrorismo internacional pelo 
F ATF/GAFI.
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Aviso nº 5/2005
de 10 de Outubro

Rácio de Solvabilidade

O BANCO DE CABO VERDE, no uso da competência que lhe é conferida, 
designadamente, pelo artigo 30° do Decreto-Lei nº 12/2005, de 7 de Fevereiro, 
conjugado com o artigo 59° da sua Lei Orgânica, determina: 

l° Todas as Instituições de Crédito com a natureza de Instituições Financeiras 
Internacionais (IC-IFI’s), adiante designado apenas por instituições, deverão 
observar, em permanência, uma relação adequada entre o montante dos seus 
fundos próprios e o dos seus elementos do activo e extrapatrimoniais ponderados 
em função do respectivo risco. 

2°A relação referida no número anterior será designada por rácio de solvabili-
dade. 

3° Para efeitos de cálculo do rácio de solvabilidade, a definição de fundos pró-
prios sofrerá os seguintes ajustamentos: 

1 - Os fundos próprios de base correspondem à soma dos elementos indicados 
no ponto 1 do nº 3°, diminuída da soma dos elementos indicados no nº 5° 
do Aviso nº 3/2005, dos Fundos Próprios; 

2 - Os fundos próprios complementares correspondem à soma dos elementos 
indicados no ponto 2 do nº 3 do Aviso n° 3/2005 sobre os Fundos Pró-
prios; 

3 - As reservas provenientes da reavaliação do activo imobilizado apenas po-
derão ser consideradas até à concorrência do valor dos fundos próprios de 
base; 

4- Ao valor obtido em conformidade com os pontos precedentes será adicio-
nado o montante retido para riscos bancários gerais que, após cumpridas 
todas as exigências quanto a constituição de provisões, as instituições, por 
razões de prudência, hajam decidido afectar à cobertura daqueles riscos; 

5- Depois de efectuado o cálculo referido no ponto anterior, será deduzido, 
pelo respectivo valor contabilístico, o montante correspondente às acções, 
emitidas entre elas e por instituições de crédito estrangeiras e de que a ins-
tituição seja detentora, nas condições seguintes: 

a) Nos casos em que a instituição disponha de uma participação superior 
a 10% do capital social de uma das referidas entidades, será deduzido o 
montante total dessa participação; 

b) O montante global de todas as participações detidas em instituições será 
deduzido apenas na parte que exceda 10o/c dos fundos próprios da ins-
tituição que delas seja titular, calculados antes de efectuadas as deduções 
previstas neste ponto. 
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4° O valor do rácio de solvabilidade não pode ser inferior a 8%. 

5° É estabelecido o seguinte regime transitório para as instituições que não dis-
ponham de condições para dar imediato cumprimento ao fixado no nº 4°: 

1 - Sem prejuízo do disposto no ponto seguinte, as instituições de crédito que, 
por qualquer circunstância, não respeitem o preceituado no número ante-
rior ficarão impedidas de aumentar o valor global dos elementos do seu ac-
tivo e das suas contas extrapatrimoniais, que nos termos das instruções a que 
se refere o n° 7 deste aviso sejam ponderados com factor diferente de 0%. 

2 - Os motivos da verificação das situações a que se refere o ponto precedente 
devem ser expostos imediatamente ao BANCO DE CABO VERDE, o qual 
poderá determinar que sejam prontamente adaptadas as providências ade-
quadas à regularização das mesmas. 

6° As instituições devem proceder ao cálculo do seu rácio de solvabilidade, pelo 
menos, com referência a 30 de Junho e 31 de Dezembro de cada ano, devendo 
comunicar ao Banco de Cabo Verde, até ao final de Julho e de Fevereiro, respecti-
vamente, os resultados obtidos, bem como todos os elementos considerados nos 
respectivos cálculos. 

7° As ponderações a que se refere o n° 1 são definidas nos termos do Anexo ao 
presente Aviso, de que deste faz parte integrante. 

8º O Banco de Cabo Verde emitirá as instruções julgadas convenientes ao cum-
primento das regras do Aviso. 

9º Este Aviso entra em vigor 30 dias após a sua publicação no Boletim Oficial. 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, 22 de Agosto de 
2005. - O Governador, Carlos Augusto Duarte de Burgo.

Anexo ao Aviso nº 5/2005
Parte I

Ponderação dos elementos do activo e extrapatrimoniais das 
instituições para efeitos do cálculo do rácio de solvabilidade. 

1. As rubricas do activo e extrapatrimoniais devem ser ponderadas em função 
do risco de crédito. 

Assim, o valor de balanço dos elementos do activo deve ser multiplicado pelo 
respectivo coeficiente de ponderação, de acordo com o n° 2 deste anexo. 

Por sua vez, as rubricas extrapatrimoniais, valorizadas conforme os critérios 
valorimétricos definidos no Plano de Contas, devem ser ponderadas segundo um 
método de cálculo em duas etapas, de acordo com os nºs 3.1. e 3.2. deste anexo. 

2. Os coeficientes de ponderação a atribuir aos elementos do activo devem ser 
os seguintes: 
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2.1) Coeficiente de ponderação de 0%: 

a) Caixa e outros elementos equivalentes; 

b) Elementos do activo representativos de créditos sobre: 

(i) Estado de Cabo Verde; 

(ii) Banco de Cabo Verde; 

(iii) Entidades do sector público administrativo cabo-verdiano; 

c) Elementos do activo que gozem de garantia expressa e juridicamente vin-
culativa de: 

(i) Estado de Cabo Verde; 

(ii) Banco de Cabo Verde; 

(iii) Entidades do sector público administrativo caboverdiano; 

(iv) Organismos públicos internacionais de que Cabo Verde faça parte; 

d) Elementos do activo totalmente cobertos por garantias, prudentemente ava-
liadas, constituídas por penhor ou caução de títulos de créditos emitidos: 

(i) Pelo Estado de Cabo Verde; 

(ii) Pelo Banco de Cabo Verde; 

(iii) Por entidades do sector público administrativo cabo-verdiano; 

(iv) Pela União Europeia; 

(v) Por Estados, ou seus Bancos Centrais, pertencentes à OCDE e não exclu-
ídos expressamente pelo Banco de Cabo Verde; 

(vi) Pela Administração e bancos centrais de países do Grupo A; 

(vii) Pela Administração e bancos centrais de países do Grupo B 

(viii) Por depósitos em. numerário junto da própria instituição; 

2.2) Coeficiente de ponderação de 20%: 

a) Elementos do activo representativos de créditos sobre: 

(i) Bancos multilaterais de desenvolvimento; 

(ii) Administrações regionais e locais de países do Grupo A; 

(iii) Instituições de crédito instaladas em países do Grupo A, desde que as 
correspondentes dívidas não sejam elegíveis para constituírem fundos 
próprios; 

(iv) Instituições de crédito instaladas em países do Grupo B, com prazo de 
vencimento residual inferior ou igual a um ano, desde que as correspon-
dentes dívidas não sejam elegíveis para constituírem fundos próprios; 

b) Elementos do activo que gozem de garantia expressa e juridicamente vin-
culativa emitidos: 

(i) Pelas entidades referidas na alínea a) do nº 2.2, e nas mesmas condições; 
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(ii) Por quaisquer emitentes, desde que: 

(iii) Estejam cotados num ou em mais mercados organizados aprovados pelo 
Banco de Cabo Verde; 

(iv) tenham uma elevada liquidez; 

(v) hajam sido avaliados por não mais de 75% da sua cotação média no se-
mestre anterior à constituição do ónus; 

(vi) seja legítimo ao credor vendê-los sem consentimento casuístico do de-
vedor para ressarcimento do seu crédito, se e quando a sua cotação descer 
aquém do limite estabelecido no ponto anterior. 

c) Depósitos constituídos em bancos instalados nos países do Grupo A; 

d) Valores à cobrança; 

e) Direitos reais sobre bens imóveis e móveis sujeitos a registo, avaliados anu-
almente pelo critério do valor de mercado, e se mostrem seguros contra 
os riscos habitualmente considerados por uma administração cautelosa e 
prudente; 

f) Direitos de crédito garantidos pela hipoteca constituída sobre bens das cate-
gorias referidas na alínea e), desde que avaliados em não mais do que 75% 
do seu valor de mercado; 

g) Equiparam-se aos direitos reais de garantia referidos na alínea f), e nas 
mesmas condições deste, os actos e contratos tendo por objecto, directo ou 
indirecto, os bens aí referidos, de que resulte para a IC-IFI a faculdade de se 
ressarcir do seu crédito pela sua venda ou posse, nomeadamente: 

(i) os contratos promessa acompanhados das medidas cautelares juridica-
mente relevantes (vg registo provisório em nome da IC-IFI e a sua irrevo-
gável constituição como procurador do promitente vendedor); 

(ii) o penhor dos títulos representativos da totalidade do capital de socieda-
des proprietárias dos referidos bens; 

2.3) Coeficiente de 25%: 

Direitos de crédito garantidos pela fiança solidária de terceiros manifesta e ine-
quivocamente solventes e com um historial consistente, pontual cumprimento 
das suas obrigação pecuniárias. 

2.4) Coeficiente de 50%: 

Direitos de crédito garantidos pelo penhor de bens móveis que, podendo ser 
valores mobiliário que falte um dos requisitos de 2.2.b), desde que avaliados em 
não mais do que 75% do seu vai, de mercado, se encontrem depositados na IC-
IFI credora, ou à sua ordem, e, quando seja o caso, se mostrem seguros contra os 
riscos habitualmente considerados por uma administração cautelosa e prudente. 

2.5) Coeficiente de 100%: os restantes bens e direitos escriturados no activo da 
IC-IFI. 
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3. As contas de proveitos a receber devem ser ponderadas pelo coeficiente apli-
cado ao activo que lhes deu origem. 

4. Quanto às rubricas extrapatrimoniais, os procedimentos a adoptar devem ser 
os seguintes: 

 4.1) O  valor  ponderado  das  operações extrapatrimoniais, com excepção das 
relacionadas com riscos relativos a taxas de juro e a taxas de câmbio, deve ser 
apurado através de um cálculo em duas etapas.

Inicialmente, deve proceder-se à classificação de acordo com o risco inerente a 
cada uma das operações conforme o estabelecido na parte II deste anexo. Com 
base nessa classificação, as operações de risco elevado devem ser consideradas 
pelo seu valor total; as de risco médio por 50% do seu valor; as de risco médio/
baixo, por 20% do seu valor; as de risco baixo por 0% do seu valor. 

Seguidamente, os valores obtidos após a aplicação do método atrás descrito 
devem ser multiplicados pelos coeficientes de ponderação atribuídos às contra 
partes respectivas, de acordo com o previsto no anterior n° 2, excepto quando se 
trate de operações de compra de activos a prazo fixo e de venda de activos com 
opção de recompra, em que o coeficiente de ponderação a aplicar deve ser o do 
activo em causa, e não o da contraparte na transacção. 

4.2) O valor ponderado das operações extrapatrimoniais relacionadas com ris-
cos relativos a taxas de juro e a taxas de câmbio deve ser, igualmente, efectuado 
em duas etapas. 

Na primeira etapa, o montante teórico de cada contrato deve ser multiplicado 
pelas seguintes percentagens: 

Vencimento inicial 
Contratos relativos a 

taxas de juro 
Percentagens

Contratos relativos a 
taxas de câmbio

Percentagens

Um ano ou menos 0,5 2

Mais de um ano e não mais de dois anos 1 5

Por cada ano suplementar 1 3

Na segunda etapa, o valor obtido, após a aplicação daquelas percentagens, deve 
ser multiplicado pelo coeficiente de ponderação atribuído à contraparte respec-
tiva nos termos do anterior n° 2, com excepção do coeficiente de ponderação de 
100% aí previsto, que deve ser substituído por um coeficiente de ponderação de 
50%. 

4.3) Sempre que os elementos extrapatrimoniais beneficiem de garantias ex-
pressas e validamente formalizadas, os coeficientes a utilizar na segunda etapa do 
cálculo, nos termos dos nºs 3.1 e 3.2, devem ser os da entidade garante e não os da 
entidade garantida, caso aqueles sejam inferiores a estes últimos. 
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Se esses elementos extrapatrimoniais gozarem de total garantia, prudentemen-
te avaliada, constituída por títulos emitidos pelo Estado de Cabo Verde, pelo 
BANCO DE CABO VERDE, por entidades do sector público administrativo 
cabo-verdiano ou, ainda, por depósitos junto da própria instituição, o coeficiente 
de ponderação a aplicar, nesta segunda etapa, deve ser de 0%. Se a garantia for 
constituída por títulos emitidos por bancos multilaterais de desenvolvimento ou 
por depósitos constituídos junto de outras instituições de crédito, a ponderação a 
atribuir, igualmente nesta segunda fase, deve ser de 20%. 

5. Quando os elementos do activo ou extrapatrimoniais gozarem, parcialmente, 
de uma garantia que permita a atribuição de uma ponderação mais baixa, esta 
ponderação só deve ser aplicada à parte garantida. 

6. Para efeitos do presente anexo, entende-se por Bancos multilaterais de desen-
volvimento: 

O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Banco 
Mundial), a Sociedade Financeira Internacional, o Banco Europeu 
de Investimento, o Banco Europeu para a Reconstrução e Desen-
volvimento, o Banco InterAmericano de Desenvolvimento, o Banco 
Asiático de Desenvolvimento, o Banco Africano de Desenvolvimen-
to, o Fundo de Desenvolvimento Social do Conselho da Europa, o 
Banco, Nórdico de Investimento, o Banco de Desenvolvimento das 
Caraíbas e outros Bancos que a eles o BANCO DE CABO VERDE 
expressamente considere equiparados. 

PARTE II 

Classificação dos elementos extrapatrimoniais quanto aos tipos de Risco

1. São de risco elevado os seguintes elementos extrapatrimoniais, com valor de 
100%: 

a) Garantias e créditos documentários stand by com a natureza de fiança soli-
dária com o devedor; 

b) Aceites; 

c) Endossos de efeitos em que não conste a assinatura doutra instituição de 
crédito; 

d) Transacções com recurso sobre a IC-IFI; 

e) Compra de activos a prazo fixo.

f) Depósitos prazo contra prazo (forward forward); 

g) Outros que o Banco de Cabo Verde como tal designe. 

2. São de risco médio, com valor de 50%: 

a) Créditos documentários, emitidos ou confirmados; 

b) Garantias de boa execução, alfandegárias, fiscais e congéneres; 
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c) Vendas de activos com opção de recompra.

3. São de risco médio/baixo, com valor de 25%: 

a) Os créditos documentários garantidos pelos documentos de embarque; 

b) Outros elementos como tal considerados pelo Banco de Cabo Verde.

4. São de baixo risco, com valor de 0%, os demais elementos extrapatrimoniais. 

5. As linhas de crédito não utilizadas exceptuam-se à disciplina do 4.1 do Nº 4 do 
Anexo I do Aviso Rácio de Solvabilidade e terão o valor de risco de 50% do coeficiente 
que seria aplicável se constituíssem activos, em função da contraparte, de acordo com 
o N° 2 do Anexo do I do referido Aviso, salvo se contiverem cláusula que autorize a 
IC-IFI a cancelá-las se e quando quiser, caso em que o seu valor será 0%. 

O Governador, Carlos Augusto Duarte de Burgo. 

Aviso nº 6/2005
de 10 de Outubro

Sistema de controlo interno das instituições de crédito com a 
natureza de instituições financeiras internacionais (IC-IFI’s)

Considerando a necessidade de cumprimento das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas respeitantes à actividade das Instituições de 
Crédito com a natureza de Instituições Financeiras Internacionais (ICIFI’S) e ao 
seu exercício; 

Considerando que todas as IC-IFI’S, devem possuir um sistema de controlo in-
terno mais ou menos complexo que se adapte à sua dimensão, estrutura decisória 
e à natureza e risco das actividades exercidas, como dispõe o número 4 do artigo 
43° do Decreto-Lei nº 12/2005, de 7 de Fevereiro; 

O Banco de Cabo Verde, no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 
23° da sua Lei Orgânica, estabelece o seguinte: 

1. O presente Aviso é aplicável a todas as Instituições de Crédito com a nature-
za de Instituições Financeiras Internacionais (IC-IFI’S) sujeitas à supervisão do 
BANCO DE CABO VERDE, a seguir designadas por IC-IFI’S. 

2. As IC-IFI’S devem dispor dum sistema de controlo interno que obedeça aos 
requisitos mínimos definidos neste aviso. 

3. O sistema de controlo interno deve abranger a definição da estrutura organi-
zativa, a metodologia de execução plena das tarefas a que se propõe e a adopção 
de procedimentos adequados à verificação dos pressupostos definidos no nº 5. 

4. Na concepção e aplicação do sistema de controlo interno, deve ter-se em 
conta o tipo e a dimensão da instituição, a sua estrutura decisória assim como a 
natureza e os riscos das operações realizadas. 
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5. O regular funcionamento duma IC-IFI assenta: 

a) Na existência de uma completa, fiável e tempestiva informação contabi-
lística e financeira em particular no que respeita ao seu registo, arquivo, 
conservação e disponibilidade; 

b) Na prestação de informação financeira fiável, completa e tempestiva às au-
toridades de supervisão. 

c) No cumprimento das normas prudenciais em vigor; 

d) No controlo dos riscos da actividade da instituição, nomeadamente, os ris-
cos de créditos, de mercado e de liquidez; 

e) Na adequação das operações realizadas pela instituição a outras disposições 
legais, regulamentares aplicáveis às normas internas às orientações dos ór-
gãos sociais, às normas e aos usos profissionais e deontológicos e as outras 
regras relevantes para a instituição; 

f) Na garantia da existência e segurança dos activos; 

g) Na prudente e adequada avaliação dos activos e das responsabilidades, no-
meadamente, para efeito de constituição de provisões. 

6. No tocante aos pressupostos enumerados nas alíneas a) e b) do nº 5, a IC-IFI deve 
estar dotada de equipamento informático, ou contratar a sua utilização, que, de forma 
eficiente e testada, assegurem a produção contabilística e o respectivo controlo. 

7. No que concerne os pressupostos das alíneas e), d) e e) do n° 5, também deve 
a IC-IFI munir-se, nos 12 meses subsequentes à data de entrada em vigor do 
presente Aviso, de programa informático apropriado, devidamente testado, que 
permita à gestão acompanhar regularmente a observância pela instituição dos 
rácios limites e demais obrigações legais, regulamentares e estatutárias a que se 
encontre sujeita. 

8. O sistema de controlo interno, em função da dimensão e estrutura decisória 
de cada IC-IFI, por decisão e sob a responsabilidade da sua gestão, poderá adop-
tar procedimentos que assegurem: 

a) A possível segregação ou separação de funções entre a autorização, a execu-
ção, o registo, a guarda de valores e o controlo; 

b) A reconstituição, por ordem cronológica, das operações realizadas. 

9. Relativamente aos sistemas informáticos, devem ser aplicadas as seguintes 
regras: 

a) Os sistemas devem ser objecto de descrição detalhada, e todas as alterações 
introduzidas devem constar dum documento apropriado; 

b) Os dados devem ser sujeitos a controlos regulares; 

c) O equipamento, as aplicações e os dados devem ser dotados de adequada 
protecção a fim de prevenir danos, fraudes e acessos não autorizados ao 
sistema e à informação confidencial. 
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10. A criação e a actualização do sistema de controlo interno, e, quando apli-
cável. a verificação do seu funcionamento e eficácia, devem ser directamente 
acompanhados pelo órgão de administração da instituição e objecto do relatório 
de auditoria. 

11. As regras fundamentais do sistema de controlo interno que estabeleçam os 
seus objectivos, procedimentos e meios destinados a assegurar a sua execução, 
devem, nas IC-IFI’s onde a complexidade da sua estrutura o recomende, ser re-
duzidas a escrito e postas à disposição dos seus utilizadores. 

12. O órgão de administração das IC-IFI’s deve elaborar um relatório sintético 
anual sobre o sistema de controlo interno, remetido ao Banco de Cabo Verde até 
ao final do mês de Junho acompanhado de parecer do órgão de fiscalização da 
instituição. 

13. O relatório a que se refere o número precedente incluirá obrigatoriamente: 

a) Estrutura organizativa. 

b) Sistema de controlo que habilite o respectivo órgão responsável através de 
informação fiável e tempestiva sobre a actividade da instituição, a verificar 
a conformidade com as obrigações legais, regulamentares e estatutárias 
estabelecidas; 

c) Procedimentos de controlo no que se refere ao cumprimento das normas 
prudenciais em vigor, bem como à prestação de informação financeira fiá-
vel, completa e tempestiva às autoridades de supervisão; 

d) Controlo dos riscos da actividade da instituição, nomeadamente, os riscos 
de crédito, de mercado e de liquidez; 

e) Garantia da existência e segurança dos activos da instituição e depositados 
por terceiros, mediante a realização e controlo regulares de inventários com 
a adequada desagregação. 

14. Nas IC-IFI’s onde a complexidade da estrutura tenha exigido a redução a 
escrito, sistemática e completa, das suas normas internas, postas à disposição dos 
seus utilizadores, o relatório anual referido no n° 11 incluirá também 

a)Regras sobre separação de funções, nomeadamente, entre a autorização, a 
execução, o registo, a guarda de valores e outra documentação e o respecti-
vo controlam, no que respeita às operações de crédito e de mercado; 

b) Prevenção do envolvimento da instituição em operações relacionadas com 
a lavagem de capitais; 

c) Controlo de que a informação contabilística e financeira é completa fiável 
e tempestiva, em particular no que respeita ao seu registo, conservação e 
disponibilidade; 

d) Metodologia de avaliação (prudente e adequada) dos activos e das respon-
sabilidades, nomeadamente para efeito de constituição de provisões; 
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e) Capacidade de reconstituição por ordem cronológica das operações realiza-
das e justificação de toda a informação contabilística através de documentos 
de suporte, de forma que seja possível chegar, através deles, aos documentos 
de síntese final e, destes, aos documentos de origem; 

f) Estrutura da documentação relativa aos sistemas incluindo descrição deta-
lhada e todas as alterações introduzidas; 

g) Controlos regulares dos dados; 

h) Procedimento de protecção do equipamento, das aplicações e dos dados, 
a fim de prevenir danos, fraudes e acessos não autorizados ao sistema e a 
informação confidencial; 

i) Breve descrição da função de auditoria interna. 

j)  Recursos. 

k) Operações de auditoria efectuadas e plano dos trabalhos a realizar. 

l) Número médio de meses entre duas inspecções sucessivas balcões e serviços 
centrais; 

m) Auditoria informática; 

n) Principais deficiências detectadas no sistema de controlo interno; 

o) Acções a desenvolver para as superar. 

15. As IC-IFI’s na modalidade de sucursais ou agências de instituições financei-
ras regularmente constituídas nos Estados em que tenham sede e onde se encon-
trem registadas, deverão, em obediência ao princípio da supervisão consolidada, 
ater-se às regras em vigor nos referidos Estados. 

16. Às IC-IFI’s autónomas e controladas, aplica-se, quando possível, a plenitude 
do presente aviso. 

17. Ao Banco de Cabo Verde cabe ajuizar, em face de risco grave para o funcio-
namento do centro financeiro internacional de Cabo Verde, do grau de aplicabi-
lidade a cada IC-IFI da disciplina do presente aviso. 

18. O não cumprimento das presentes normas pelas instituições será punido de 
conformidade com os artigos 82° e 83° da Lei n° 3/V/96, de 1 de Julho, com as 
devidas adaptações. 

19. O presente aviso entra imediatamente em vigor. 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, 22 de Agosto de 
2005. - O Governador, Carlos Augusto Duarte de Burgo.
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 Aviso nº 7/2005
de 10 de Outubro

Limite à concentração de riscos de crédito e afins

Ao abrigo da competência conferida pelo artigo 30º do Decreto-Lei n.º 12/2005, 
de 7 de Fevereiro, conjugado com o artigo 59º da sua lei orgânica, o Banco de 
Cabo Verde determina o seguinte:

1. l° Todas as instituições de crédito com a natureza de instituições financeiras 
internacionais, (IC-IFI’s) adiante designadas por instituições, devem proceder a 
uma adequada gestão dos riscos que assumem no desenvolvimento da sua acti-
vidade a fim de prevenirem a verificação de situações que possam afectar a sua 
solvabilidade

2. Para o efeito do presente aviso, considera-se:

a) Risco: a eventualidade de depreciação ou perda de valor de qualquer dos 
elementos do activo e extrapatrimoniais enumerados no Anexo do Aviso 
n.º 05/2005, sobre rácio de solvabilidade, designadamente, qualquer facili-
dade, utilizada ou não, concedida por uma IC-IFI’s e traduzida, em:

b) Atribuição de crédito; 

c) Prestação de garantias sob a forma de aval, fiança, ou qualquer outra; 

d) Aquisição ou detenção de participações financeiras ou de títulos de qual-
quer natureza emitidos pelo mesmo cliente;

e) Grande Risco: a situação em que o conjunto de riscos assumidos por uma 
instituição perante um cliente ou grupos de clientes ligados entre si, repre-
sente 10% ou mais dos fundos próprios dessa instituição;

f) Clientes Ligados: duas ou mais pessoas, singulares ou colectivas, que cons-
tituam uma única entidade do ponto de vista do risco assumido, por esta-
rem de tal forma ligadas que, na eventualidade de uma delas deparar com 
problemas financeiros, a outra, ou todas as outras, terão, provavelmente, 
dificuldades em cumprir as suas obrigações. Considera-se que essa relação 
se verifica, nomeadamente: 

(i) quando uma delas detém, directa ou indirectamente, uma relação de do-
mínio sobre a outra ou sobre as outras; 

(ii) quando as pessoas em questão sejam filiais da mesma empresa mãe;

(iii) quando existam accionistas, associados ou administradores comuns;

(iu) quando entre elas existam garantias cruzadas;

(vi quando entre essas pessoas exista interdependencia comercial directa que 
não possa ser substituída a curto prazo;

g) O conceito de grupo de clientes ligados não se aplica todavia, às ligações 
entre empresas públicas ou empresas de outra natureza sujeitas ao controlo 
comum do Estado; 
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h) Fundos próprios - Os tipos de valores indicados no Aviso n.º 03/2005 sobre 
as IC-IFI’s calculados nas condições aí estabelecidas.

3. Ficam sujeitas ao presente Aviso, todas as instituições de crédito com a na-
tureza de instituições financeiras internacionais autorizadas a exercer actividade 
em Cabo Verde, incluindo as sucursais de instituições financeiras internacionais 
estrangeiras. 

4. As instituições financeiras internacionais (IC-IFI’s), relativamente aos riscos 
que assumem, ficam sujeitas aos seguintes limites:

a) O valor dos riscos perante um cliente ou um grupo de clientes ligados entre 
si não pode exceder 35% (vinte e cinco por cento) do total dos fundos pró-
prios da instituição que os assume;

b) O limite a que se refere o número anterior é reduzido para 30% quando 
o cliente for a empresa mãe, ou uma filial da instituição, ou uma filial da 
empresa mãe ou o grupo de clientes ligados entre si integrar alguma destas 
entidades; 

c) O valor do agregado de todos os grandes riscos assumidos por uma insti-
tuição não pode exceder o limite de oito vezes o montante total dos seus 
fundos próprios. 

5. Em circunstâncias excepcionais e mediante requerimento devidamente fun-
damentado, poderá o Banco de Cabo Verde autorizar uma instituição a ultrapas-
sar temporariamente os limites fixados no número precedente. 

6. Nas autorizações que conceder nos termos do número anterior, o Banco de 
Cabo Verde fixará o prazo e as condições de adaptação da requerente aos limites 
que deva rejeitar nos termos do presente aviso.

7. São sempre considerados clientes ligados os seguintes:

a) As sociedades em nome colectivo e os respectivos sócios; 

b) As sociedades em comandita e os sócios comanditados; 

c) As pessoas singulares ou colectivas e as sociedades por elas controladas. 

8. Entende-se que uma pessoa singular ou colectiva controla uma sociedade 
quando, nomeadamente dispõe:

a) De mais ele 50% do respectivo capital; 

b) Da maioria dos votos em Assembleia-geral; 

c) Do direito de nomear ou destituir a maioria dos membros dos respectivos 
órgãos de administração e fiscalização.

9. As instituições financeiras internacionais (IC-IFI’s) têm o dever de identificar 
as interdependências e ligações dos seus clientes afim de observar em permanên-
cia o preceituado neste aviso.

10. São isentos dos limites estabelecidos no presente Aviso os riscos assumidos 
com: 
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a) As entidades incluídas no sector público administrativo, previamente apro-
vadas pelo Banco de Cabo Verde; 

b) Os organismos públicos internacionais de que Cabo Verde faça parte. 

11. Também não são considerados para efeito do cálculo dos limites referidos 
no n.º 4, os riscos: 

a) Cobertos por garantia expressa e irrevogável das entidades referidas no n.º 
10; 

b) Cobertos por depósito de numerário; 

c) Relativos a operações com outras IC-IFI’s e outras instituições de crédito 
estrangeiras, de prazo igual ou inferior a seis meses; 

d) Caucionados por títulos, que se encontrem prudentemente avaliados, emi-
tidos por Administrações Centrais ou Bancos Centrais de países estrangei-
ros, desde que o Banco de Cabo Verde dê previamente a sua aprovação; 

e) Sobre IC-IFI’s e instituições de crédito estrangeiras através de: operações 
com prazo inferior ou igual a um ano; efeitos comerciais e outros títulos 
de dívida equivalentes com prazo igualmente não superior a um ano e que 
contenham a assinatura de outra instituição de crédito estrangeira ou outra 
IC-IFI’s; 

f) Caucionados por depósitos em numerário constituídos na instituição 
mutuante ou numa outra IC-IFI ou instituição de crédito estrangeira que 
sejam empresas controladoras ou filiais daquela instituição; 

g) Caucionados por certificados de depósito emitidos pela instituição mutu-
ante ou por uma IC-IFI ou instituição de crédito estrangeira que sejam 
empresam controladoras ou filiais daquela instituição e que se encontrem 
depositados em qualquer delas; 

h) Empréstimos garantidos por hipoteca sobre imóveis destinados à habitação 
e operações de locação financeira sobre imóveis destinados igualmente à 
habitação, até ao montante de 50% do valor do imóvel. 

i) O risco relativo ao valor de imóveis dados em garantia deve ser determinado 
com base em critérios de avaliação rigorosos e prudentes, os quais ficarão 
claramente explicitados na documentação relativa ao crédito garantido, de-
vendo ainda ser revista essa avaliação pelo menos uma vez por ano; 

j) É considerado imóvel destinado à habitação o que seja ou venha a ser habita-
do pelo mutuário ou cedido por este em arrendamento para habitação. 

k) Que estejam integralmente cobertos por fundos próprios, desde que estes 
não entrem no cálculo de todos e quaisquer rácios prudenciais e limites que 
tenham os fundos próprios por referência. 

12. São considerados por 10% do respectivo valor nominal, para efeitos do cál-
culo dos limites estabelecidos no presente aviso, os riscos seguintes: 
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a) Emergentes de operações entre as instituições financeiras internacionais 
(IC-IFI’s) sujeitas à Supervisão do Banco de Cabo Verde ou, sendo estran-
geiras, que previamente tenham merecido a concordância deste, celebrados 
por prazo superior a seis meses e inferior a três anos; 

b) Cobertos por garantia prestada por outras instituições financeiras interna-
cionais (IC-IFI’s) sujeitas às normas deste aviso ou a disciplina equivalen-
te; 

c) Emergentes de activos representativos de créditos sobre Autoridades regio-
nais ou locais de Estados estrangeiros que mereçam a concordância prévia 
do Banco de Cabo Verde, ou que gozem de garantia incondicional e juridi-
camente vinculativa dessas autoridades; 

d) Emergentes dos elementos extrapatrimoniais de risco baixo e médio-baixo 
referidos na parte II do anexo ao Aviso n.º 05/2005, sobre Rácio de Solva-
bilidade; 

e) Emergentes de activos representativos de créditos sobre as instituições fi-
nanceiras internacionais (IC-IFI’s) sujeitas à Supervisão do Banco de Cabo 
Verde, ou que tenham previamente merecido a sua concordância, com pra-
zo de vencimento superior a três anos desde que: 

f) Representados por títulos efectivamente negociáveis num mercado 

(i) constituído por operadores profissionais; 

(ii) cotados diariamente nesse mercado; 

(iii) cuja emissão tenha sido autorizada pelas autoridades competentes do 
Estado origem da instituição emitente. 

13. Os títulos susceptíveis de servir de garantia dos riscos têm de obedecer às 
seguintes condições cumulativas: 

a) Não podem ser emitidos pela própria instituição, pela sua empresa mãe, 
por uma filial de qualquer delas nem por qualquer entidade ligada ou em 
relação de grupo com o beneficiário da garantia; 

b) Devem ser avaliados pelo valor de mercado, cotados numa bolsa ou efecti-
vamente negociáveis e regularmente cotados em mercado que seja previa-
mente reconhecido como idóneo pelo Banco de Cabo Verde, a solicitação 
das instituições interessadas, e que funcione com intervenção de operado-
res profissionais reconhecidos. 

c) Devem ter em relação ao risco caucionado um sobrevalor de 100%, salvo se: 

i) Os títulos forem acções, caso em que esse sobrevalor deve ser de 150%; 

ii) Os títulos tiverem sido emitidos por IC-IFI’s, instituições de créditos es-
trangeiras ou outras entidades relativamente às quais o Banco de Cabo 
Verde, previamente consultado, tenha dado o seu acordo específico, caso 
em que esse sobrevalor poderá ser de, apenas, 50%; 
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iii) Os títulos estiverem cotados num mercado organizado de elevada liquidez 
e a instituição credora tiver por contrato o direito de os vender para reem-
bolso total do seu crédito ou parcialmente, para reconduzir a margem de 
cobertura ao mínimo de 125% . 

d) A instituição beneficiária da garantia deve ter o direito de” dispor dos valo-
res dados em caução sem necessidade de recurso a qualquer acção judicial, 
em caso de incumprimento do devedor. 

14. Com referência ao último dia de cada trimestre, e dentro de 30 dias seguintes, 
as instituições financeiras internacionais (IC-IFI’s) devem informar o Banco de 
Cabo Verde de todas as situações qualificáveis como de “grande risco”, indicando 
os clientes envolvidos, os tipos de riscos assumidos e os montantes respectivos. 

15. Sem prejuízo do estabelecido nos números seguintes, os elementos do activo 
e extrapatrimoniais devem ser considerados, para efeitos deste aviso, pelos valo-
res seguintes: 

a) Os elementos do activo, pelo seu valor de inscrição no balanço, deduzido de 
provisões especificas; 

b) Os elementos extrapatrimoniais enumerados na parte II do anexo ao Aviso 
n° 05/2005, pelo valor nominal; 

16. Quando um risco sobre um cliente estiver garantido por terceiro, poderá 
considerar-se, para todos os efeitos relevantes deste aviso, que esse risco é assumi-
do sobre esse terceiro e não sobre o cliente, se o risco estiver incondicional e soli-
dariamente garantido por instrumento juridicamente vinculativo, e desde que o 
garante tenha expressamente renunciado ao beneficio da excussão prévia. 

17. O Banco de Cabo Verde emitirá as instruções julgadas necessárias ao cum-
primento das regras deste aviso. 

18. Este aviso entra imediatamente em vigor. 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, 22 de Agosto de 
2005. - O Governador, Carlos Augusto Duarte de Burgo. 

Secretaria-Geral do Governo, 21 de Setembro de 2005. A Secretária-Geral, Vera 
Almeida.





8. SOCIEDADE DE CESSAÇÃO FINANCEIRA “FACTORING”

Decreto-Lei nº 13/2005 de 7 de Fevereiro
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Decreto-Lei nº 13/2005
de 7 de Fevereiro

A Lei nº 3/V/96 de 1 de Julho prevê a existência das chamadas sociedades cessio-
nárias de créditos (factoring).

Com o presente diploma, consagra-se o respectivo quadro legal. Tendo em 
conta a circunstância de as operações que levam a efeito terem natureza apenas 
financeira, sendo assim, portanto, apenas uma das espécies que a categoria, muito 
vasta, das cessões de crédito, opta-se por dar a tais operações, (ditas de   “facto-
ring”) a denominação de “cessão financeira”. Reconhece-se a sua grande impor-
tância cujo desenvolvimento, se pretende, agora que, nos quadros jurídicos mais 
modernos, venha a expandir-se.

Têm-se, na verdade, a convicção de que os serviços que as sociedades de cessão 
financeira podem prestar, dadas as diversas funções que asseguram, - cobrança e 
gestão de créditos cedidos, facilitando a correspondente mobilização e aliviando 
os clientes da sobrecarga administrativa para o efeito necessário; cobertura dos 
riscos de crédito e sua melhor racionalização; financiamento de curto prazo 
decorrente da antecipação de pagamentos pelo cessionário (“factor”) -, se pode 
revestir de assinalável utilidade para as empresas nacionais, designadamente nas 
áreas das pequenas e médias. Considera-se também, e além do mais, que a cessão 
financeira se poderá tornar um eficaz instrumento de apoio à actuação das em-
presas exportadoras.

Assim, 

No uso da faculdade conferida pela alínea c) do número 2 do artigo 203º da 
Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º

Âmbito

O presente diploma regula as sociedades de cessão financeira, também ditas, usual-
mente, de “factoring”.

Artigo 2º

Actividade de cessão financeira

1.  A actividade de cessão financeira de crédito, consiste na aquisição de créditos a 
curto prazo, derivados da venda de produtos ou da prestação de serviços, no mercado 
interno e externo.

2. Compreendem-se na actividade de cessão financeira acções complementa-
res de colaboração entre as entidades referidas no artigo 4º e os seus clientes, 
designadamente de estudo dos riscos de crédito e de apoio jurídico, comercial e 
contabilístico à boa gestão dos créditos transaccionados.
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Artigo 3º

Outras noções

Para os efeitos do presente diploma, designam-se por:

a) Factor ou cessionário: as entidades referidas no nº 1 do artigo 4º;

b)Aderente: o interveniente no contrato de cessão financeira que ceda créditos 
ao factor;

c)Devedores: os terceiros devedores dos créditos cedidos pelo aderente ao 
cessionário ou “factor”.

Artigo 4º

Princípio da Exclusividade

1. Só as sociedades de cessão financeira e os bancos podem celebrar, de forma 
habitual, como cessionários, contratos de cessão financeira.

2. As designações «sociedade de factoring», «sociedade de cessão financeira» 
ou quaisquer outras que sugiram a actividade de cessão financeira só podem ser 
usadas pelas sociedades referidas no número anterior.

Artigo 5º

Capital social

A sociedade de cessão financeira deve possuir um capital social não inferior 
ao estabelecido por portaria do membro do Governo responsável pela área das 
finanças.

Artigo 6º

Recursos

Para além das operações passivas a que por lei especial lhes seja facultado re-
correr e das formas de financiamento que lhes sejam especialmente autorizadas 
pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, sob proposta do 
Banco de Cabo Verde, podem as sociedades de cessão financeira financiar a sua 
actividade através de:

a) Emissões de obrigações a médio e a longo prazo ou outros títulos em qual-
quer das modalidades legalmente admitidas;

b) Financiamento de Instituições de crédito nacionais e de estabelecimentos 
financeiros estrangeiros ou internacionais;

c) Obtenção de fundos no mercado monetário interbancário, nas condições a 
definir pelo Banco de Cabo Verde;

d) Refinanciamento junto ao Banco de Cabo Verde, em condições a definir por 
esta instituição.

e) Suprimentos e outras formas de empréstimos e adiantamentos entre uma 
sociedade e os respectivos sócios;



318 319

f) As operações de tesouraria, quando legalmente permitidas, entre sociedades 
que se encontrem numa relação de domínio ou de grupo.

Artigo 7º 

Contrato de factoring

1. O contrato de factoring é sempre celebrado por escrito e dele deve constar o 
conjunto das relações do factor com o respectivo aderente.

2. A transmissão de créditos ao abrigo de contratos de factoring deve ser acom-
panhada pelas respectivas facturas ou suporte documental equivalente, nomea-
damente informático, ou título cambiário.

Artigo 8º

Operações cambiais

As sociedades de cessão financeira podem realizar as operações cambiais neces-
sárias ao exercício da sua actividade, nos termos da Lei.

Artigo 9º

Pagamento de créditos transmitidos

1. O pagamento ao aderente dos créditos por este transmitidos ao factor deverá 
ser efectuado nas datas de vencimento dos mesmos ou na data de um vencimento 
médio presumido que seja contratualmente estipulado.

2. O factor poderá também pagar antes dos vencimentos, médios ou efectivos, a 
totalidade ou parte dos créditos cedidos ou possibilitar, mediante a prestação de 
garantia ou outro meio idóneo, o pagamento antecipado por intermédio de outra 
instituição de crédito.

3. Os pagamentos antecipados de créditos, efectuados nos termos do número 
anterior, não poderão exceder a posição credora do aderente na data da efectiva-
ção do pagamento.

Artigo 10º

Direito subsidiário

Em tudo o que não esteja disposto no presente diploma sobre as sociedades de 
factoring é aplicável a lei que regula a constituição, o funcionamento e a activida-
de das instituições parabancárias e legislação complementar.

Artigo 11º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.
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José Maria Pereira Neves - João Pinto Serra 

Promulgado em 26 de Janeiro de 2005.

Publique-se.

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES.

Referendado em 31 de Janeiro de 2005.

O Primeiro Ministro, José Maria Pereira Neves.
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9. LOCAÇÃO FINANCEIRA - LEASING

- Decreto-Lei nº 45/95 de 11 de Setembro

- Decreto-Lei nº 37/2000 de 28 de Agosto

- Decreto-Lei nº 20/2003, de 23 de Junho
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Decreto-Lei nº 45/95 
de 11 de Setembro 

A locação financeira (leasing), enquanto meio alternativo e complementar das 
modalidades clássicas de financiamento, pode desempenhar no País um papel 
importante no domínio do investimento privado. 

Assim, torna-se oportuno, para já, criar um enquadramento legal para as so-
ciedades que têm por objecto exclusivo essa actividade, as quais encontram-se 
previstas no nº2 do artigo 14 do Decreto-Lei nº2 52/E/90, de 4 de Julho, seguin-
do-se-lhe a adopção do regime jurídico daquele contrato. 

Nestes termos, 

Ao abrigo do artigo 15º do Decreto-Lei nº 52/E/90, de 4 de Julho;

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 216º da Consti-
tuição, o governo decreta o seguinte:

 Artigo 1º 

Noção

1. A sociedade de locação financeira é uma instituição parabancária que tem 
como objecto exclusivo o exercício, nos termos do presente diploma e demais 
legislação aplicável da actividade de locação financeira. 

2. Uma mesma instituição pode incluir no seu objecto, simultâneamente, a prá-
tica de operações de locação financeira mobiliária e imobiliária. 

Artigo 2º 

Constituição e funcionamento

Sem prejuízo do que se dispõe no presente diploma, a constituição e condições 
de funcionamento da sociedade de locação financeira, bem como a abertura das 
suas agências, regem-se pelo disposto no capítulo II do Decreto-Lei nº 18/93, de 
29 de Março, com excepção do artigo 12º, nº 1.

Artigo 3º 

Capital social

A sociedade de locação financeira deve possuir um capital social não inferior 
a 20 000 000$00, se se dedicar apenas à locação financeira mobiliária, a 30 000 
000$00, quando o seu objecto fora locação imobiliária ou a 40 000000$, se se de-
dicar simultâneamente à locação financeira mobiliária e imobiliária. 

 Artigo 4º

Obtenção de recursos

A sociedade de locação financeira pode financiar a sua actividade mediante o 
acesso às operações passivas que, nos termos da lei geral, são consentidas às so-
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ciedade comerciais e bem assim às operações que por lei especial  seja  facultado  
recorrer. 

Artigo 5º

Operações de acessórias

1.  A sociedade de locação financeira pode, acessoriamente, alienar, ceder a 
exp1oração, locar ou efectuar outros actos de administração sobre bens que lhes 
hajam sido restituídos, quer por motivo de resolução de um contrato de locação 
financeira, quer em virtude do não exercício pelo locatário do direito de adquirir 
a  respectiva  propriedade. 

2.  A sociedade de locação financeira pode, ainda acessoriamente, oferecer fun-
dos no mercado monetário interbancário e no mercado interbancário de títulos. 

Artigo 6º 

Acesso a operações de locação financeira

A celebração de contratos em que figurem, como locatários membros dos ór-
gãos sociais de instituições de crédito, directores, consultores, gerentes, manda-
tários ou empresas por esta directa ou indirectamente controladas fica sujeita às 
disposições legais que proíbem e condicionam a concessão de crédito, por bancos 
comerciais ou de investimento, às pessoas e empresas que relativamente a estes se 
encontrem nas mesmas condições. 

Artigo 7º 

Operações especialmente vedadas 

1. Ficam especialmente vedadas à sociedade de locação financeira as seguintes 
espécies de operações: . 

a) A aquisição de acções próprias, ou acções ou partes de capital de instituições 
bancárias ou parabancárias, salvo autorização do Banco de Cabo Verde; 

b) A aquisição ou posse de bens imóveis para além dos necessários às suas ins-
talações próprias ou ao desenvolvimento do seu objecto social. 

2. A proibição estabelecida no número anterior não abrange as situações de títu-
los ou imóveis como forma de reembolso de créditos próprios, casos e que a socie-
dade de locação financeira deve  proceder à alienação de tais bens no prazo de dois 
anos, prorrogável, em circunstâncias excepcionais, pelo Banco de Cabo Verde.

 Artigo 8º

Coordenação da actividade

O Banco de Cabo Verde emitirá as directivas que se mostrem necessárias para 
garantir a coordenação a actividade sociedade de locação financeira com os ob-
jectivos das políticas económica, monetária e financeira superiormente definidas, 
sujeitando-as a obrigações específicas. 
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Artigo 9º

Supervisão e Fiscalização 

A sociedade de locação financeira fica sujeita à supervisão e fiscalização do 
Banco de Cabo Verde. 

Artigo 10º  

Regime Jurídico

A sociedade de locação financeira rege-se pelas normas do presente diploma, e, 
ainda subsidiariamente, pelas disposições que regulam a actividade das institui-
ções de  crédito que lhes sejam aplicáveis.

Artigo 11º 

Empresa  não autorizada

1. Nenhuma empresa pode celebrar, na qualidade de locadora, contratos de lo-
cação financeira ou realizar de forma habitual operações de natureza similar, sem 
para tanto se encontrar devidamente autorizada.

2. Relativamente às empresas abrangidas pelo número anterior, pode o Banco 
de Cabo Verde, por aviso, ordenar a imediata cessação das suas actividades, sem 
prejuízo de outras medidas e das sanções previstas na lei. 

Artigo 12º

Revisão

 O presente diploma será revisto dentro de  2 anos a contar da data da sua vi-
gência. 

Artigo 13º

Vigência 

Este diploma entra em vigor trinta dias após a sua publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. 

Carlos Veiga -António Gualberto do Rosário. 

Promulgado em 4 de Setembro de 1995. 

 Publique-se. 

O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS GOMES MON-

TEIRO

Referendado em 4 de Setembro de 1995. 

O Primeiro Ministro, Carlos Veiga.
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Decreto-Lei nº 37/2000
de 28 de Agosto

A locação financeira tem desempenhado nos países em vias de desenvolvimento 
uma importante função no financiamento do investimento privado e no relança-
mento da economia nacional. 

A locação financeira, por força das suas próprias características, proporciona às 
empresas e a outras entidades que a ela recorrerem de firmes benefícios nos pla-
nos jurídico, económico e fiscal, donde a necessidade de o seu campo de aplicação 
não ser restritivo, abarcando bens imóveis e móveis. 

Assim, no uso da faculdade conferida pela alínea a) do artigo 203º da Constitui-
ção, o Governo decreta o seguinte:

 CAPÍTULO I 

Disposições-gerais 

Artigo 1º 

Noção

Locação financeira é o contrato pelo qual uma das partes se obriga, contra retri-
buição, a conceder à outra o gozo temporário de uma coisa, adquirida ou construída 
por indicação desta e que a mesma pode comprar, total ou parcialmente, num prazo 
convencionado, mediante pagamento de um preço determinado ou determinável, 
nos termos do próprio contrato. 

Artigo 2º 

Locação financeira de coisas móveis 

A locação financeira de coisas móveis respeita apenas a bens de equipamento. 

Artigo 3º 

Locação financeira de coisas imóveis

1. A locação financeira de coisas imóveis tem por exclusivo objecto: 

a) Bens imóveis afectados ou a afectar ao investimento produtivo na indús-
tria, na agricultura, no comércio ou em outros sectores de manifesto interes-
se económico ou social. 

b) Bens imóveis destinados a habitação. 

2. O contrato de locação financeira de imóveis para habitação só pode ter por 
objecto prédios ou fracções  autónomas em regime de propriedade horizontal 
com aptidão habitacional, atestada. pela licença municipal de utilização passada 
mediante vistoria realizada menos de oito anos antes de celebração do contrato.
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Artigo 4º

Limites à autonomia das partes

O Banco de Cabo Verde pode, por aviso, estabelecer normas sobre a determina-
ção dos montantes das ,rendas e dos valores residuais atribuídos aos bens locados, 
bem como definir as condições e critérios da sua eventual revisão, a prioridade 
convencionada para o pagamento das rendas e os prazos por que serão efectuados 
os contratos. 

Artigo 5º 

Boa fé

Na celebração do contrato, assim como na sua interpretação e aplicação, devem 
as partes respeitar os ditames da boa fé. 

CAPÍTULO II

Celebração e vigência do contrato

Artigo 6º

Partes

São partes do contrato de locação financeira, como locadora, apenas a sociedade 
de locação financeira constituída no país ao abrigo da legislação aplicável e, como 
locatário, pessoa singular ou colectiva nacional ou estrangeira.

Artigo 7º

Proposta

Os interessados na celebração de contratos de locação financeira devem diri-
gir-se a uma sociedade de locação financeira, apresentando uma proposta com 
a identificação do vendedor, da coisa a adquirir, devidamente caracterizada, os 
prazos de entrega e demais cláusulas do contrato.  

 Artigo 8º

Forma 

1. O contrato e locação financeira  e coisas imóveis deve ser celebrado por escri-
tura pública e fica autentificação notarial e a registo. 

2. O contrato de locação financeira de coisas móveis 

é celebrado por documento particular, devendo as assinaturas dos outorgantes 
ser reconhecidas presencialmente ou por semelhança, conforme os móveis loca-
dos estejam ou não sujeitos a registos. 

Artigo 9º 

Publicidade 

1. A locação financeira de coisas imóveis registáveis fica sujeita a inscrição na 
competente conservatória de  registo.
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2. Nas coisas móveis deve ser colocada placa ou  aviso visível, indicativo do di-
reito de propriedade da  sociedade de locação financeira. 

 Artigo10º

Renda e preço de aquisição 

1. A renda a propor deve permitir, dentro do período de vigência do contrato, a 
amortização do bem locado e  cobrir os encargos e a margem de lucro da socie-
dade de locação financeira. 

2. Se, por força de incumprimento de prazos ou de quaisquer cláusulas contra-
tuais por parte do fornecedor ou construtor dos bens locados ou ainda de fun-
cionamento defeituoso ou de rendimento inferior ao previsto dos equipamentos 
locados, se verificar nos termos da lei civil, uma redução do preço das coisas 
fornecidas ou construídas, deve a renda a pagar pelo locatário ser, proporcional-
mente, reduzida. 

3. O preço de aquisição pelo locatário deve corresponder ao presumível valor 
residual do bem locado no fim do prazo do contrato. 

Artigo 11º 

 Duração

1. As locações financeiras de coisas móveis não podem ser celebradas por prazos 
inferiores a dois e sete anos, respectivamente. 

2. O prazo de locação financeira de coisas móveis deve corresponder aproxi-
madamente a mais de metade do período presumível de utilização económica 
da coisa.. 

3. Em qualquer caso, o contrato de locação financeira não pode ter duração 
superior a trinta anos, considerando-se reduzida a este limite quando se estipule 
prazo superior. 

 Artigo 12º 

Prazo supletivo 

Não havendo qualquer estipulação quanto à duração do contrato, aplicam-se 
supletivamente os prazos referidos no n° 1 do artigo 11º 

Artigo 13º 

Vigência

1. O contrato de locação financeira produz efeitos a partir dá dada da sua cele-
bração. 

2. As partes podem, no entanto, condicionar o início da sua vigência à efectiva 
aquisição ou construção, quando disso seja caso, das coisas locadas, à sua tradição 
a favor do locatário ou a quaisquer outros factos. 
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Artigo 14º

Transmissão do direito do locador

O contrato de locação financeira subsiste, para todos os efeitos, nas transmissões 
do direito do locador, ocupando a sociedade de locação financeira adquirente a 
mesma posição da sua antecessora. 

Artigo 15º 

Transmissão do direito do locatário 

1. O direito do locatário pode ser transmitido entre vivos, nas condições previs-
tas pelo artigo 1115º do Código Civil, e por morte, a título de sucessão legal ou 
testamentária, quando o sucessor prossiga a actividade profissional do falecido, 
podendo, em qualquer dos casos o locador opor-se a transmissão desse direito, 
provando não oferecer o novo locatário garantias bastantes à execução do con-
trato. 

2. Tratando-se de locação financeira de imóveis para habitação, a posição do 
locatário é livremente transmissível, entre vivos, salvo cláusula em contrário, e 
por morte.

 Artigo 16º 

Novo contrato 

Ficando o prazo do contrato, quando o locatário não queira usar da faculdade 
de aquisição, podem as partes celebrar nova locação financeira. 

CAPÍTULO III

 Posição jurídica do locador e do locatário 

Secção I 

Posição Jurídica do locador 

Artigo 17º 

Principio geral 

Em tudo o que não lhe seja coarctado pela existência do direito do locatário, 
pode o locador usar, em relação à coisa locada, de .todas as faculdades inerentes 
ao seu e direito, exigindo do locatário o  cumprimento integral das respectivas 
obrigações.

Artigo l8º

Poderes em relação à coisa locada

 Em relação à coisa locada, pode o locador, em especial: 

a) Defender a sua integridade, nos termos gerais  de direito; 

b) Examiná-la, sem prejuízo da actividade normal do locatário; 
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c) Fazer suas, sem comparação, as peças ou outros elementos acessórios, incor-
porados na coisa pelo locatário. 

Artigo 19º

Deveres em relação ao locatário 

Em relação ao locatário, está o locador, em especial,  adstrito a: 

a) Adquirir ou construir a coisa nos termos acordados; 

b) Conceder o gozo da coisa ao locatário pelo  prazo do contrato; 

c) Vender a coisa do locatário, caso este queira, findo o contrato. 

Artigo 20º 

Vícios da coisa locada 

O locador não responde pelos vícios da coisas locada ou pela sua inadequação 
face aos fins do contrato, salvo o disposto no artigo 1031 do Código Civil. 

Secção II 

Posição Jurídica do Locatário

Artigo 21 

Posição geral

O locatário pode gozar a coisa locada no respeito pelos fins específicos e dentro 
dos limites impostos pela lei e pelo contrato. 

Artigo 22º 

Poderes em relação à coisa 

Em relação à coisa locada, pode o locatário em especial: 

a) Usá-la e fruí-la, respeitando os fins do contrato, na observância das normas 
aplicáveis e de acordo recomendações do vendedor; 

b)  Defender a sua integridade e o gozo, nos termos de seu direito;

c) Usar, quando disso seja caso, das acções possessórias, mesmo contra o lo-
cador; 

d) Transmitir ou onerar, com autorização expressa do locador, total ou par-
cialmente, o seu direito; 

e) Adquirir a coisa locada, findo o contrato, pelo preço inicialmente estipulado. 

Artigo 23º 

Relações entre o vendedor e o locatário

O locatário pode exercer contra o vendedor ou o empreiteiro, quando disso seja 
caso, todos os direitos relativos á coisa locada. 
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Artigo 24º 

Deveres específicos do locatário 

O locatário está, em especial, adstrito a:

a)  Pagar a renda acordada;

b) Não mover as coisas locadas para sítio diferente do contratualmente previs-
to, salvo autorização do locador;

c) Suportar, desde o início da vigência do  contrato, todas despesas de trans-
porte e respectivo seguro, montagem, instalação e reparação da coisa loca-
da;

d) Avisar imediatamente o locador sempre que tenha conhecimento de vícios 
da coisa ou saiba que a ameaça algum perigo ou que terceiros se arrogam 
direitos sobre ela quando o locador o ignore; 

e) Efectuar o seguro da coisa locada por forma a abranger a sua perda ou 
deterioração e a responsabilidade civil emergente. de danos por ela  pro-
vocados; 

 f) Restituir a coisa locada em bom estado, salvas as deteriorações inerentes a 
uma utilização normal, findo quando não opte pela sua aquisição, supor-
tando todas as despesas necessárias para a devolução ao locador, incluindo 
as do seguro, se indispensável. 

Artigo 25º 

Risco

Na vigência do Contrato, o risco de preenchimento ou deterioração da coisa 
corre por conta do locatário. 

CAPÍTULO IV 

Cessação do contrato e garantias 

Secção I

Cessação do contrato 

Artigo 26º 

Cessação

1. O contrato de locação financeira pode cessar pelo decurso do prazo, por de-
núncia, por revogação ou por resolução. 

2. A cessação do. contrato de locação financeira não são aplicáveis as normas 
especiais relativas à locação constantes da Lei Civil. 

Artigo 27º

Decurso do prazo 

1. Ao locador compete, por carta registada com aviso de recepção, interpelar o 
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locatário para que exerça o seu direito de aquisição da coisa com uma antecedên-
cia não inferior a 180 dias, relativamente ao termo do prazo do contrato. 

2. O não cumprimento, pelo locador, da obrigação referida do número anterior 
envolve a prorrogação automática do contrato pelo período .correspondente ao 
atraso verificado na interpelação, não podendo, contudo,’ o locador exigir o pa-
gamento das rendas correspondentes a esse período. 

Artigo 28º 

Aquisição da coisa locada

1. O locatário deve comunicar ao locador, por carta registada com aviso de re-
cepção, a sua intenção de adquirir a coisa, no termo do contrato. 

2. A carta referida no número anterior deve ser remetida ao locador com uma 
antecedência mínima de 90 dias relativamente ao termo do contrato, tal como 
resulta do artigo anterior, sob pena de caducidade do direito de aquisição. 

Artigo 29º 

Atraso e execução específica

1. O atraso na realização do contrato, não imputável às partes, determina a 
continuação o dever de pagar rendas, a cargo do locatário, a descontar no preço 
de aquisição. 

2. Havendo incumprimento da promessa, pode qualquer das partes, obter senten-
ça que produza os efeitos d declaração negocial do faltoso recorrendo à execução 
específica prevista no artigo 830º do Código Civil ou, em alternativa, resolver o 
contrato por incumprimento. 

3. O direito à execução específica referido no número anterior, não pode ser 
afastado por convenção das partes.

Artigo 30º

Denúncia

1.  O locatário pode denunciar o contrato, com ou sem aquisição da coisa loca-
da, sempre que o contrato o permita. 

2. O modo de efectivação da denúncia, o preço da coisa locada e o prémio de 
antecipação do seu pagamento, quando tenha lugar, são determinados ou calcu-
lados de acordo com o que contratualmente tiver  sido estabelecido. 

Artigo 31º

Revogação 

As partes podem, a. todo o tempo, acordar na cessação do contrato de locação 
financeira e estipular as consequências daí derivadas. 
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Artigo 32º 

Resolução 

1. O contrato de locação financeira pode ser resolvido por qualquer das partes, 
nos termos gerais, com fundamento no incumprimento das obrigações que assis-
tam à outra parte, não sendo aplicáveis as normas especiais constantes da lei civil. 

2. O contrato de locação pode, ainda, ser resolvido -N pelo 10Gador nos casos 
seguintes: 

a) Dissolução ou liquidação da sociedade locatária 

b) b) Verificação de qualquer dos fundamentos de declaração de falência do 
locatário; 

c) Cessação da actividade económica ou profissional, por parte do locatário, 
salvo nos casos previstos no nº 1 do artigo 15º.

 Secção II 

Garantias 

Artigo 33º

Renda e preço de aquisição 

Podem ser constituídas a favor da sociedade de locação financeira quaisquer 
garantias, pessoais ou reais, dos créditos de rendas e de outros encargos ou even-
tuais indemnização devidas pelo locatário.

Artigo 34º

 A antecipação da renda

Antecipação das rendas, a título de garantias pode ser superior a um semestre, 
devendo nesse caso, ser acordados e efectivada no início da vigência do contrato.

CAPÍTULO V 

Disposições finais 

Artigo 35º 

Operações anteriores ao contrato

Quando, antes de celebrado um contrato de locação financeira, qualquer inte-
ressado tenha procedido encomenda de equipamento, com vista a contrato futu-
ro, entende-se que actua por sua conta e risco, não podendo a sociedade locadora 
ser, de algum modo, responsabilizada por prejuízos eventuais decorrentes da não 
conclusão do contrato, sem prejuízo do disposto 227º do Código Civil. 

Artigo 36º 

Contas  

O locatário deve evidenciar com clareza, em contas de ordem à margem do 
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balanço, o montante global dos encargos a satisfazer em exercícios futuros, rela-
tivos aos contratos de locação financeira sobre coisas móveis e imóveis, que haja 
celebrado.

Artigo 37º

Entrada em vigor 

 O presente diploma entra em vigor trinta dias após a sua publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. 

Carlos Veiga - Januária Moreira da Costa 

Promulgado em 27 de Julho de 2000. 

Publique-se. 

O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS GOMES MON-

TEIRO.

Referendado em 28 de Junho de 2000.

O Primeiro-Ministro,  Carlos Veiga.
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Decreto-Lei nº 20/2003
de 23 de Junho

Considerando que o Decreto-Lei n.º 37/2000, de 28 de Agosto, que define a 
locação financeira, não prevê nenhuma providencia de natureza cautelar espe-
cifica e tendo em vista a necessidade de aperfeiçoar o referido diploma com um 
mecanismo mais adequado e ajustado à especial natureza do contrato de locação 
financeira, adita-se um artigo sobre a entrega judicial e cancelamento de registo. 

Trata-se de uma providência cautelar específica, um meio expedito que pos-
sibilita a recuperação dos créditos de forma eficiente e célere, evitando assim o 
arrastamento de situações litigiosas e os correspondentes prejuízos económicos 
derivados de situações de imobilização de bens.

Assim,

No usa da faculdade conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 203.º da Consti-
tuição, O Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Aditamento

E aditado ao Decreto-Lei n.º 37/2000, de 28 de Agosto, o artigo 32.º -A, com a 
seguinte redacção:

Artigo 32.º – A

Providência cautelar de entrega da coisa locada e de cancelamento do registo 
de locação financeira

1. Se o locatário não adquirir a coisa locada nos termos acordados, findo o con-
trato, ou havendo caducidade de tal direito, não proceder a sua restituição ao lo-
cador, pode este requerer ao tribunal que ordene a sua entrega imediata e mande 
cancelar o registo de locação financeira, caso se trate de bem sujeito a registo.

2. Com o requerimento, o locador oferece prova sumaria dos requisitos previs-
tos no número anterior.

3. O tribunal ordena a providência requerida se a prova produzida revelar a 
probabilidade séria da verificação dos requisitos referidos em 1, podendo, no 
entanto, exigir que o locador preste caução adequada, par deposito bancário a 
ordem do tribunal ou em qualquer outro meio legalmente admissível.

4. Decretada a providência e independentemente da interposição de recurso 
pelo locatário, o locador pode dispor do bem.

5. São subsidiariamente aplicáveis a esta providências as disposições gerais sabre 
providências cautelares, previstos no Código de Processo Civil, em tudo o que 
não estiver especialmente regulado no presente diploma.
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Artigo 2.

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

Jose Maria Pereira Neves - Carlos Augusto Duarte de Burgo - Maria Cristina 
Fontes Lima.

Promulgado em 16 de Junho de 2003.

Publique-se.

O Presidente da Republica, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES.

Referendado em 17 de Junho de 2003.

O Primeiro Ministro, Jose Maria Pereira Neves.
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10. CONTA POUPANÇA

Decreto-Lei nº 14/2005 de 7 de Fevereiro
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Decreto-Lei nº 14/2005
de 7 de Fevereiro

Com o presente diploma, o Governo coloca ao dispor das instituições de cré-
dito uma nova modalidade de depósito com regime especial, denominado conta 
«poupança-reformados».

Como a própria denominação indica, estas contas irão possibilitar aos reforma-
dos a aplicação das suas poupanças em depósitos bancários.

Este novo instrumento financeiro, associado a certas medidas de natureza fiscal, 
poderá vir a ter um impacto positivo quer no plano económico, quer no plano 
social.

No plano económico porque é um instrumento de aplicação efectiva das pou-
panças que irá contribuir para o incentivo e reforço da propensão à poupança 
das famílias.

No plano social porque visa os reformados, indivíduos que pertencem a um 
estrato da população que, de um modo geral, coincide com a terceira idade e, por 
este facto, mais vulnerável e com menor protecção social.

Nestes termos,

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 203º da Consti-
tuição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º

Instituições depositárias

As instituições de crédito podem abrir contas de depósito a prazo com o regime 
constante dos artigos seguintes e denominadas contas «poupança-reformados».

Artigo 2º

Depositantes

1. As contas «poupança-reformados» podem ser constituídas, em contas indivi-
duais, por pessoas singulares que se encontrem na situação de reforma e cuja pen-
são mensal não exceda, no momento da constituição, um quantitativo igual ou 
seis vezes o índice salarial mais baixo da Função Pública, ou em contas conjuntas 
desde que o primeiro titular seja reformado, esteja nas condições atrás descritas e 
os restantes titulares sejam cônjuge ou parentes no 1º grau.

2. Ninguém pode ser primeiro titular de mais de uma conta «poupança-refor-
mados» na mesma ou em diferentes instituições de crédito.

3. No caso de infracção ao disposto no número anterior serão anuladas as con-
tas «poupança-reformados» abertas em nome do titular ou co-titular, não se con-
tando os juros no período posterior à última renovação do prazo contratual em 
qualquer das contas e com a perda dos benefícios fiscais que vierem a ser fixados 
por legislação especial, porventura já aplicados.
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4. Para comprovação do direito de acesso à conta «poupança-reformados» basta 
declaração formal do interessado em que cumpre a condição constante do n.º 2 
deste artigo e, bem assim, em que especifique a natureza da reforma, a sua entida-
de pagadora e valor da pensão.

5. A prova do grau de parentesco entre os titulares da conta conjunta será feita 
através da exibição simultânea dos bilhetes de identidade, cujos números e arqui-
vo ficarão averbados no respectivo título de depósito.

Artigo 3º

Prazo contratual e montantes

1. A conta «poupança-reformados» constitui-se como depósito com regime espe-
cial, ao abrigo do disposto no artigo 1º do Decreto-Lei n.º 5/93, de 12 de Abril, por 
um prazo contratual renovável, podendo o seu titular efectuar entregas ao longo 
desse prazo nos termos que tiverem sido acordados com a instituição de crédito.

2. As instituições de crédito podem fixar montantes mínimos para abertura das 
contas «poupança-reformados» e para as entregas subsequentes, bem como a 
periodicidade destas últimas e a sua rigidez ou flexibilidade.

Artigo 4º

Regime de juros

1. As contas «poupança-reformados» vencem juros à taxa em vigor para os de-
pósitos a prazo de 181 dias a um ano.

2. Os juros são liquidados, relativamente, a cada depósito:

a) No fim de cada prazo contratual;

b) No caso de mobilização antecipada, nos termos do regime em vigor para os 
depósitos a prazo.

3. Os juros produzidos pelas entregas ao longo do prazo são calculados à taxa pro-
porcional.

Artigo 5º

Morte do titular

Se o saldo da conta «poupança-reformados» for levantado, total ou parcialmen-
te, por ter ocorrido a morte do titular, não há lugar à perda dos benefícios fiscais 
que vierem a ser fixados por legislação especial, dentro do prazo contratual que 
estiver a correr.

Artigo 6º

Fixação e publicação de condições

1.  As instituições de crédito devem fixar e tornar públicas as condições da conta 
«poupança-reformados», mencionando em especial os montantes mínimos e pe-
riodicidade, rígidos ou flexíveis, pré-fixados ou não, conforme o n.º 2 do artigo 3º.
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2. As instituições de créditos devem dar conhecimento ao Banco de Cabo Verde, 
no prazo de oito dias úteis, das condições a que se refere o número anterior e de 
quaisquer alterações nelas introduzidas.

Artigo 7º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves - João Pinto Serra 

Promulgado em 26 de Janeiro de 2005.

Publique-se.

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES.

Referendado em 31 de Janeiro de 2005.

O Primeiro Ministro, José Maria Pereira Neves.





11. ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO

Decreto-Lei nº 15/2005 de 14 de Fevereiro

Regulamento nº 1/2006, de 18 de Outubro
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Decreto-Lei nº 15/2005
de 14 de Fevereiro

1. O Decreto-Lei regulador dos Organismos de Investimento Colectivo reúne 
num só diploma a disciplina dos principais tipos de fundos de investimento e 
dos fundos de pensões, inclui normas detalhadas sobre aspectos processuais 
importantes, como a avaliação dos patrimónios e cria a figura das unidades de 
participação preferenciais, inteiramente inovadora.

São muito vincadas as exigências de rigor e transparência postas a todos os 
prestadores de serviços aos fundos (gestor, depositário, avaliador, auditor), por 
um lado, e de completa e frequente informação dos investidores, por outro, com 
sujeição à minuciosa supervisão do Banco de Cabo Verde. Assim garantindo a 
confiança do público nos instrumentos de investimento colectivo oferecidos a 
partir do País, alinhados pelo que de mais escrupuloso vigora na OCDE, mas ro-
deados dos incentivos, fiscais e outros, que os tornam particularmente atraentes.

A sistematização do diploma começa pela enunciação dos princípios gerais e 
comuns, tratando nos títulos seguintes dos grandes tipos de fundos, um comum 
aos fundos de investimento, outro para os mobiliários, outro para os imobiliários 
(neste se destacando os capítulos dedicados às inovadoras unidades preferenciais 
e à avaliação do património imobiliário), e outro ainda para os de pensões e, 
finalmente, da supervisão. Neste, são enunciados com detalhe os domínios de 
incidência da ulterior regulamentação do Banco de Cabo Verde.

O regime dos fundos abertos e fechados é estatuído no interior de cada uma das 
categorias de mobiliários e imobiliários.

Entre os mobiliários, definidos em função das suas aplicações em valores com 
idêntica designação, não se quis fazer extensa destrinça tipológica, apontando-se 
apenas as categorias especiais de fundos de tesouraria e de fundos de fundos. 
Foi consagrado o princípio da liberdade de constituição de fundos não exaus-
tivamente tipificados (investimento em (i) produtos derivados, financeiros ou 
outros, (ii) metais preciosos ou títulos que os representem, (iii) matérias primas e 
outros bens genericamente designados por “commodities” nos mercados interna-
cionais, (iv) peças de arte, (v) direitos às prestações de atletas profissionais, etc), 
desde que o Banco de Cabo Verde casuisticamente os considere competentemen-
te geridos e protegidos contra riscos excessivos.

Foi adoptado o princípio de que as decisões do Banco de Cabo Verde são recor-
ríveis para o Tribunal Administrativo, como é próprio de um estado de direito. 

Aplica-se generalizadamente o princípio do deferimento tácito, conjugado com 
prazos razoavelmente curtos para as diferentes fases do processo licenciador. 
Regras que obrigam à celeridade de análise e de instrução dos processos, com 
acentuado respeito pela importância e pelo valor do tempo alheio. 

2. Os fundos de investimento são classificados, quanto ao objecto do seu inves-
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timento, em mobiliários e imobiliários. Quanto à fixidez do capital, em fechados, 
abertos e, apenas entre os imobiliários, mistos. 

Todos os Organismos de Investimento Colectivo são constituídos mediante au-
torização do Banco de Cabo Verde a pedido da entidade gestora, instruído com 
os projectos da documentação mais relevante.

Para evitar que se eternize a oferta inicial dos fundos, o Banco de Cabo Verde 
tem o direito de revogar a licença se nos primeiros seis meses não arrecadarem 
um capital mínimo.

O regulamento de gestão de cada fundo é muito detalhado e será extensamente 
publicitado, de modo que nenhum interessado possa aderir a planos de pensões 
ou subscrever unidades sem acesso fácil ao respectivo regulamento.

As unidades dos fundos são valores mobiliários, não têm valor nominal, são 
subscritas numa gama alargada de agentes (entidade gestora, depositário, inter-
net) e, nos fundos abertos, resgatadas aos balcões do banco depositário. Nesta 
categoria, subscrição e resgate podem ser suspensos em circunstâncias críticas de 
liquidez do fundo ou de excessiva perigosidade do mercado.

O seu valor é determinado e publicado regularmente (diariamente nos fundos 
abertos, mensalmente nos fechados). Os métodos e critérios de avaliação são mi-
nuciosamente regulamentados para as diferentes espécies de fundos.

Também o prospecto é cuidadosamente regulado nos Anexos I e II, respecti-
vamente para o simplificado e para o completo, o último dos quais define o seu 
conteúdo e as matérias que deve destacar especificadamente: tipo e política de 
investimento, perfil do investidor a que se dirige, risco associado ao investimento, 
rendibilidade e riscos históricos, advertências, comissões e encargos, comerciali-
zação, condições de subscrição e resgate, política de distribuição de rendimentos, 
regime fiscal e telefone/morada/e-mail de pessoas a contactar para informação e 
esclarecimento.

O plano de contas dos fundos será definido pelo Banco de Cabo Verde. A pu-
blicação de relatórios e contas é semestral, com intervenção de auditor externo, 
chamado a pronunciar-se especificamente sobre o cumprimento do regulamento 
e das normas registrais, de avaliação e controlo.

Além das publicações que a lei geral exige, trimestralmente é feita a da compo-
sição de cada fundo.

A comercialização de fundos estrangeiros em Cabo Verde e a de cabo-verdianos 
além fronteiras está sujeita a normas prudenciais que asseguram a completa in-
formação do investidor e a responsabilidade de quem a faz.

3. As carteiras dos fundos mobiliários serão constituídas essencialmente por 
títulos cotados em mercado organizado de país da OCDE ou outro que o Banco 
de Cabo Verde considere elegível. As excepções são poucas, não podendo as apli-
cações noutros títulos exceder 10% do fundo aberto e 25% do fechado. Acesso-
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riamente, pode o fundo manter as reservas de liquidez que considere adequadas 
à sua correcta gestão, não estabelecendo a lei outro limite. Na prática, cabe ao 
Banco de Cabo Verde, no exercício da sua competência supervisora, indagar dos 
critérios da entidade gestora e, se for o caso, questioná-los e corrigi-los.

Foram definidas regras contrárias à concentração de riscos, nos moldes euro-
peus, mais estreitas para os fundos abertos.

Foram tratadas as especificidades dos fundos de tesouraria, com exigências de 
liquidez muito acentuadas; e dos fundos de fundos, onde a principal cautela se 
põe em relação à concentração de riscos.

Também se definiram regras para os agrupamentos de fundos administrados 
pela mesma entidade e englobados num prospecto unificado.

Na avaliação dos patrimónios mobiliários, impera a regra da última cotação 
e havendo mais do que uma, a do mercado em que foram adquiridos. Se forem 
valores não cotados, avaliam-se pelo menor dos valores: contabilístico, nominal 
ou de aquisição, e último valor de resgate divulgado, se aplicável.

4. Exclui-se da carteira dos fundos de investimento imobiliários a comproprie-
dade de prédios, salva a propriedade horizontal. Os fundos podem ser de mera 
fruição, de revenda, de promoção imobiliária e mistos de tudo, ou parte, disto. 
Não podem onerar os prédios para além de limites restritos nem conceder crédito 
financeiro. Mas podem fazer vendas a prestações. Só sob a vigilância de auditores 
e depositários pode uma entidade gestora transferir imóveis entre fundos sob a 
sua administração.

Nos fundos abertos, por referência ao seu valor total, o valor dos imóveis não 
pode ser inferior a 80% e não pode o valor de um só prédio exceder 33%; e proí-
be-se o endividamento do fundo além de 35%.

O regime dos fundos fechados aproxima-os bastante das sociedades comerciais, 
designadamente pela possibilidade de aumento e redução do seu capital delibera-
dos em assembleia geral de participantes. Mas os fundos de duração ilimitada só 
são admissíveis quando as unidades estiverem cotadas em mercado organizado. 
De outro modo, não poderá a sua duração exceder 10 anos, renováveis com o 
acordo dos participantes e do Banco de Cabo Verde e desde que o regulamento 
consinta aos participantes discordantes o resgate das suas unidades. 

Tal como nos mobiliários, também os fundos imobiliários fechados beneficiam 
de limites mais alargados em matéria de concentração de risco.

Nos fundos mistos convivem unidades de participação resgatáveis com as que 
o não são, sempre mais numerosas estas do que as primeiras. A composição do 
património observa as regras dos fundos abertos.

5. Ligadas por vínculo jurídico – ónus – a um prédio determinado, as unidades 
preferenciais não partilham dos demais activos do fundo, fruindo apenas dos 
rendimentos gerados pelo que oneram. A fruição pode consistir no direito de 
habitação periódica. 
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Podem ser emitidos em fundos abertos e na componente variável dum fundo 
misto.

A transmissão faz-se por escrito particular em que obrigatoriamente outorga 
também o banco depositário, que assegura o registo predial destas unidades.

As unidades preferenciais que oneram prédios sitos em Cabo Verde apenas po-
dem ser detidas por não residentes.

6. O valor dum imóvel é o da sua compra e venda em condições de regular fun-
cionamento do mercado e livre formação da vontade das partes. Prever este preço é 
sempre falível. O diploma elenca os métodos de avaliação aceites pela doutrina mais 
moderna: o comparativo (simples analogia com transacções correntes), o da actu-
alização de rendas futuras (é o valor actual líquido do prédio), o dos múltiplos do 
rendimento (forma expedita e simplificada do método anterior) e o da substituição 
(quanto custaria hoje construí-lo); e impõe aos avaliadores a sua utilização, só muito 
excepcionalmente admitindo que usem outros. Exige-se relatório de avaliação muito 
circunstanciado, com elementos descritivos, de avaliação e de responsabilização.

Os imóveis dum fundo são obrigatoriamente avaliados por dois peritos inde-
pendentes uma vez por ano, pelo menos. Quando as suas avaliações divirjam em 
25% ou mais, ou utilizem métodos não previstos na lei, ou formulem reservas, os 
seus relatórios são submetidos ao Banco de Cabo Verde.

7. Prestam serviços especializados aos fundos as entidades gestoras, os depositá-
rios, colocadores e subcontratantes, avaliadores, actuários e auditores. Devem ser 
inteiramente independentes entre si. O decreto-lei prevê a responsabilidade so-
lidária de gestor e depositário, ou de gestor e colocador, perante os participantes.

A sua remuneração consta obrigatoriamente do regulamento e do prospecto e 
consiste em comissões de gestão, de depositário, de subscrição e resgate; e ainda 
de honorários de avaliadores e auditores.

Destituídos de órgãos próprios, os fundos são administrados por terceiros – as 
entidades gestoras - investidos nos direitos e obrigações que a lei comercial atri-
bui aos órgãos de administração e fiscalização das sociedades comerciais. Podem 
ser instituições financeiras e sociedades de gestão financeira. Serão estas, obriga-
toriamente, no caso de fundos imobiliários fechados ou mistos. Podem as enti-
dades gerir mais do que um fundo. O regime das sociedades de gestão financeira 
consta de diploma autónomo.

Nas sociedades gestoras de fundos imobiliários não é obrigatória a existência 
duma comissão de investimento, cujas deliberações sejam vinculativas, constituí-
das maioritariamente por pessoas alheias ao órgão de administração, com repre-
sentação dos participantes. Mas tais comissões podem ser previstas nos regula-
mentos dos diversos fundos, constituindo factor muito positivo na apreciação do 
pedido de constituição do fundo. 

A presente legislação cuida de evitar situações de conflito de interesses através, 
por exemplo, da proibição de acumulação de funções em mais do que uma socie-
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dade de gestão financeira e da exigência de autorização prévia do Banco de Cabo 
Verde para transacções que envolvam o fundo e os seus prestadores de serviços.

8. Só podem ser depositárias instituições de crédito autorizadas a operar em 
Cabo Verde e com um capitais próprios no mínimo de 800 mil contos. Aos seus 
balcões se subscrevem e resgatam unidades e se distribuem rendimentos. Desem-
penham um importante papel de fiscal da observância da lei e do regulamento 
pela entidade gestora, com quem respondem solidariamente perante os partici-
pantes. Em linguagem corrente, são como que os fiadores duma gestão honesta 
e prudente e por isso, em última análise, a referência da confiança do investidor. 
Importa, pois, que estejam dotadas de capitais próprios minimamente adequados 
e gozem do melhor nome e reputação. 

A sua função de depositários, em sentido estrito, tem maior conteúdo nos fun-
dos mobiliários do que nos imobiliários. Nestes, além da custódia dos valores 
mobiliários em que complementarmente um fundo esteja investido, compete-lhe 
ainda zelar pelo cumprimento tempestivo das obrigações registrais da entidade 
gestora, assim assegurando a pronta certeza legal dos negócios jurídicos realiza-
dos com os seus imóveis.

9. À entidade gestora é lícito contratar os serviços de vendedores das unidades 
de participação e de consultores para as áreas da sua competência.

Os contratos com vendedores (colocadores) são sujeitos ao escrutínio do Banco de 
Cabo Verde.

10. Exige-se aos avaliadores do património imobiliário dos fundos que sejam 
técnicos competentes e experimentados. O Banco de Cabo Verde pode exigir que 
as pessoas elegíveis estejam previamente registadas junto dele.

O diploma cuida particularmente de evitar, aqui também, conflitos de interesses 
e elenca as situações de incompatibilidade, todas resultando de relação estreita 
com a entidade gestora, seja ela accionista, de titular de órgão social ou traba-
lhador.

11. Os auditores são escolhidos entre profissionais experientes, reputados e 
aprovados pelo Banco de Cabo Verde, não tendo, porém, que se restringir ao 
pequeno número das firmas líderes nos mercados internacionais, algumas re-
centemente envolvidas em casos gravíssimos, difundidos por toda a imprensa 
mundial. Bastará que se trate de profissionais idóneos, competentes e, acima de 
tudo, independentes. 

O Banco de Cabo Verde terá conhecimento dos seus relatórios. A entidade 
gestora é obrigada a publicar explicações sobre as reservas, ênfases e quaisquer 
qualificações que os auditores produzam sobre as contas dos fundos.

12. Os fundos de pensões constituem um método de financiamento privado e 
complementar dos encargos com a cobertura dos riscos sociais ligados à reforma. 
Afigurando-se uma inovação em Cabo Verde, eles são uma realidade do maior 
relevo nalguns países, sobretudo naqueles em que o desenvolvimento económico 
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e a sofisticação dos mercados financeiros atingiram os níveis mais elevados. Estas 
experiências e, sobretudo, as de mercados mais modestos, cujas características os 
aproximam mais do cabo-verdiano, foram amplamente tidas em conta na prepa-
ração do presente diploma.

Foi preocupação dominante na preparação da presente legislação a cuidada 
protecção do público investidor. No caso dos fundos de pensões, atendeu-se 
especificamente à de contribuintes, participantes, beneficiários e também asso-
ciados. E cuidou-se de atribuir à qualidade do funcionamento dos fundos elevada 
prioridade do regime instituído.

A protecção de contribuintes, participantes, beneficiários e também associados 
traduz-se em comportamentos contratuais exigidos às entidades gestoras, e na 
regulação prudencial destas e dos fundos de pensões sob sua gestão. 

Estes comportamentos contratuais têm que observar regras exigentes de infor-
mação e transparência. Do mesmo passo que se cria um direito de renúncia a fa-
vor de pessoas singulares contribuintes aderentes a fundos de pensões. No plano 
da regulação prudencial, determina-se a obrigação de avaliação de responsabili-
dades antes da autorização de constituição de fundos de pensões que financiem 
planos de pensões de benefício definido ou mistos, ou da alteração dos respecti-
vos contratos constitutivos, ou a instituição da figura do actuário responsável, ou 
ainda o impedimento de a entidade gestora iniciar o pagamento de novas pensões 
se o montante do fundo de pensões não for superior ao valor actual destas. 

Por outro lado, central ao sistema de protecção contratual de associados, contri-
buintes, participantes e beneficiários, é a opção pelo regime de aprovação prévia 
administrativa dos contratos constitutivos de fundos de pensões fechados e dos 
regulamentos de gestão de fundos de pensões abertos, bem como das alterações 
de ambos. 

No domínio da exigência qualitativa do funcionamento dos fundos de pensões, 
importa salientar a previsão expressa de regime específico para o sobrefinancia-
mento dos fundos, por um lado, e por outro, o regime da sua extinção, por exem-
plo definindo-se as prioridades a seguir na liquidação do património do fundo, 
ou admitindo-se expressa e excepcionalmente a resolução unilateral do contrato 
constitutivo de fundos de pensões fechados. 

13. Compete ao Banco de Cabo Verde a supervisão dos Organismos de Investi-
mento Colectivo em geral. É-lhe lícito regulamentar todos os aspectos do funcio-
namento dos fundos e das entidades que lhes prestam serviços.

O diploma cria um regime suficientemente detalhado para que os fundos pos-
sam arrancar em Cabo Verde sem a necessidade daquela regulamentação, sendo 
prudente deixá-la para momento ulterior em que a experiência colhida com o 
funcionamento dos fundos entretanto instalados recomende a adopção de medi-
das de pormenor.

Assim, 
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No uso da faculdade conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 203º da Consti-
tuição, o Governo decreta o seguinte:

TÍTULO I

Dos Organismos de Investimento Colectivo

CAPÍTULO I

Disposições gerais e comuns

Artigo 1º

(Âmbito de aplicação e definições)

1. O presente diploma regula os Organismos de Investimento Colectivo. 

2. Consideram-se Organismos de Investimento Colectivo as instituições, dota-
das ou não de personalidade jurídica, que têm como fim o investimento colectivo 
de capitais, cujo funcionamento se encontra sujeito a um princípio de divisão de 
riscos e à prossecução do exclusivo interesse dos participantes, a saber:

a) Os fundos de investimento mobiliário;

b) Os fundos de investimento imobiliário;

c) Os fundos de pensões;

d) Os fundos de capital de risco;

e) Outras instituições que forem como tal autorizadas.

3. Regem-se pelo presente diploma os fundos referidos nas alíneas a), b), e c) do 
número anterior, cujos capitais sejam obtidos junto do público.

4. Considera-se que existe recolha de capitais junto do público quando:

a) Se dirija a destinatários indeterminados;

b) Seja precedida ou acompanhada de prospecção ou de recolha de intenções 
de investimento junto de destinatários indeterminados ou de promoção 
publicitária; 

c) Se dirija, pelo menos, a 100 destinatários.

5. Regem-se por legislação especial os fundos de capital de risco e os demais que sejam 
criados.

6. O regime jurídico dos fundos de investimento mobiliários é aplicável, subsidiaria-
mente, aos demais Organismos de Investimento Colectivo, com excepção dos referidos 
no número anterior.

7. A legislação especial sobre instituições financeiras internacionais regula os 
Organismos de Investimento Colectivo que se constituam ao seu abrigo, aplican-
do-se subsidiariamente o presente diploma.

8. Sempre que no presente diploma se remeta para regulamentos, são os produ-
zidos pelo Banco de Cabo Verde.

9. O disposto no presente diploma não deverá ser entendido como proibição da 
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criação, pela via da contratação individual, de esquemas de investimento colecti-
vo, de estrutura e funcionamento semelhante aos dos Organismos de Investimen-
to Colectivo, em que não exista recolha de capitais junto do público.

Artigo 2º

Espécie e tipo

1. Os Organismos de Investimento Colectivo podem ser abertos ou fechados, 
consoante as unidades de participação sejam, respectivamente, em número vari-
ável ou em número fixo.

2. As unidades de participação de fundos de investimento abertos são emitidas 
e resgatadas, a todo o tempo, a pedido dos participantes, de acordo com o estipu-
lado nos documentos constitutivos.

Artigo 3º

Exigências para a constituição de Organismos de Investimento Colectivo

1. Só podem ser constituídos Organismos de Investimento Colectivo desde que 
sejam asseguradas adequadas condições de transparência e prestação de informa-
ção relativas aos activos em que investem e aos mercados da sua transacção, a sua 
avaliação e ao conteúdo e valorização dos bens representativos do património dos 
Organismos de Investimento Colectivo a distribuir junto do público.

2. O Banco de Cabo Verde pode regulamentar a dispensa do cumprimento de 
alguns deveres por determinados tipos de Organismos de Investimento Colecti-
vo, em função das suas características, bem como a imposição do cumprimento 
de outros.

Artigo 4º

Denominação

1. Os Organismos de Investimento Colectivo, e só eles, integram na sua denomi-
nação a expressão «fundo de investimento» ou «fundo de pensões».

2. A denominação identifica inequivocamente a espécie e o tipo do Organismo 
de Investimento Colectivo.

Artigo 5º

Domicílio

1. Os Organismos de Investimento Colectivo consideram-se domiciliados no 
Estado em que se situe a sede e a administração efectiva da respectiva entidade 
gestora.

2. As sociedades de gestão financeira gestoras de Organismos de Investimento 
Colectivo, autorizadas nos termos da Lei, têm sede e administração efectiva em 
Cabo Verde.
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Artigo 6º

Autonomia patrimonial

Os Organismos de Investimento Colectivo não respondem, em caso algum, pelas 
dívidas dos participantes, das entidades que asseguram as funções de gestão, depó-
sito e comercialização, ou de outros Organismos de Investimento Colectivo.

Artigo 7º

Direitos dos legítimos interessados

1. São legítimos interessados os investidores, participantes e as entidades referi-
das no Artigo 128º.

2. Os investidores em Organismos de Investimento Colectivo têm direito:

a) A receber as unidades de participação emitidas nos termos previstos nos 
documentos constitutivos do Organismo de Investimento Colectivo;

b) A que lhes seja facultado, prévia e gratuitamente, o prospecto simplificado 
dos fundos de investimento.

3. Os participantes e demais interessados legítimos têm direito, nomeadamen-
te:

a) A informação, nos termos do presente diploma;

b) Ao recebimento do resgate, do reembolso, da pensão ou da remição, ou 
do produto da liquidação dos Organismos de Investimento Colectivo, nos 
termos da lei e dos regulamentos dos respectivos fundos.

Artigo 8º

Relatórios e contas dos Organismos de Investimento Colectivo

1. A entidade gestora elabora, para cada Organismo de Investimento Colectivo 
sob sua gestão, um relatório e contas anual, relativo ao exercício findo em 31 de 
Dezembro anterior, e um relatório e contas semestral, referente ao 1º semestre 
do exercício, que integram os seguintes documentos, além dos que a respectiva 
regulamentação específica exija:

a) Relatório de gestão, incluindo, nomeadamente, a descrição da actividade e dos 
principais acontecimentos relativos ao Organismo de Investimento Colectivo 
no período;

b) Balanço;

c) Demonstração de resultados;

d) Demonstração de fluxos de caixa; e

e) Anexos aos documentos referidos nas alíneas b) a d).

2. No relatório que produza sobre os relatórios e contas dos Organismos de In-
vestimento Colectivo, deve o auditor pronunciar-se, nomeadamente, sobre:
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a) A avaliação efectuada pela entidade gestora dos valores do Organismo de 
Investimento Colectivo, em especial no que respeita aos valores mobiliá-
rios e instrumentos do mercado monetário não admitidos a negociação 
em mercado regulamentado e aos instrumentos financeiros derivados 
transaccionados fora de mercado regulamentado;

b) O cumprimento dos critérios de avaliação definidos nos documentos cons-
titutivos;

c) O controlo das subscrições e resgates das unidades de participação e demais 
obrigações específicas de cada tipo do Organismo de Investimento Colec-
tivo.

Artigo 9º

Divulgação dos relatórios e contas periódicos

1. Os relatórios e contas do Organismo de Investimento Colectivo e os respec-
tivos relatórios do auditor são publicados e enviados ao Banco de Cabo Verde no 
prazo de:

a) Três meses contados do termo do exercício anterior, para os relatórios anu-
ais;

b) Dois meses contados do termo do semestre do exercício, para os relatórios 
semestrais.

2. A publicação referida no número anterior poderá ser substituída pela divul-
gação de um aviso com a menção de que os documentos se encontram à disposi-
ção do público nos locais indicados nos documentos constitutivos e que poderão 
ser enviados sem encargos aos participantes que o requeiram.

3. Os relatórios e contas são facultados, sem qualquer encargo, aos investidores e 
aos participantes e demais interessados legítimos que os solicitem, estando dispo-
níveis ao público nos termos indicados nos documentos constitutivos.

Artigo 10º

Contabilidade

1.  O Banco de Cabo Verde regulamentará a organização da contabilidade dos 
Organismos de Investimento Colectivo.

2.  A entidade gestora envia ao Banco de Cabo Verde até ao dia 10 do mês se-
guinte o balancete mensal do Organismo de Investimento Colectivo.
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CAPÍTULO II

Vicissitudes dos Organismos de Investimento Colectivo  

Artigo 11º

Autorização e constituição

1.  A constituição de Organismo de Investimento Colectivo depende de autori-
zação prévia do Banco de Cabo Verde.  

2. O pedido de autorização, subscrito pela entidade gestora, é instruído de acor-
do com o regime de cada Organismo de Investimento Colectivo.

3. O Banco de Cabo Verde pode solicitar aos requerentes as informações com-
plementares ou sugerir as alterações aos projectos que considere necessárias nos 
8 dias seguintes à data da entrada do pedido.

4. A decisão de autorização é notificada aos requerentes no prazo de 20 dias a 
contar da data da recepção do pedido, ou das informações complementares, ou 
das alterações aos projectos referidas no número anterior. 

5.  A falta de notificação no prazo referido constitui deferimento tácito do pe-
dido.

6. A entidade gestora comunica ao Banco de Cabo Verde a data de início da acti-
vidade específica de cada Organismo de Investimento Colectivo sob sua gestão.

7. Os fundos de investimento consideram-se constituídos no momento de 
integração na sua carteira do montante correspondente à primeira subscrição, 
devendo ser dado conhecimento dessa data ao Banco de Cabo Verde.

Artigo 12º

Recusa da autorização

Sem prejuízo de outras disposições legais ou regulamentares, o Banco de Cabo 
Verde pode recusar a autorização quando a entidade gestora requerente gira ou-
tros Organismos de Investimento Colectivo de forma irregular.

Artigo 13º

Caducidade da autorização

A autorização do Organismo de Investimento Colectivo caduca:

a) Se a subscrição das unidades de participação ou a constituição dos fundos 
de pensões não tiver início no prazo de 90 dias a contar da notificação da 
decisão de autorização aos requerentes;

b) Se a entidade gestora renunciar expressamente à autorização ou tiver cessado, 
há pelo menos seis meses, a sua actividade em relação ao Organismo de In-
vestimento Colectivo.
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Artigo 14º

Revogação de autorização

O Banco de Cabo Verde pode revogar a autorização do Organismo de Investi-
mento Colectivo:

a) Em virtude da violação de normas legais, regulamentares ou constantes 
dos documentos constitutivos, pela entidade gestora, se o interesse dos 
participantes e demais interessados legítimos e a defesa do mercado o jus-
tificarem;

b) Se nos seis meses subsequentes à constituição do fundo de investimento 
não houver dispersão de 25 % das suas unidades de participação por um 
número mínimo de 100 participantes ou não atingir o valor líquido global 
de 50.000.000$;

c) Se o grau de dispersão das unidades de participação, o número de participantes 
ou o valor líquido global não cumprirem o disposto na alínea anterior durante 
mais de seis meses.

Artigo 15º

Alterações

Dependem de aprovação prévia do Banco de Cabo Verde as alterações aos do-
cumentos constitutivos do Organismo de Investimento Colectivo e aos contratos 
celebrados pela entidade gestora com o depositário e as entidades comercializa-
doras.

Artigo 16º

Organismos de Investimento Colectivo garantidos

Nos termos a definir em regulamento, podem ser constituídos Organismos de 
Investimento Colectivo que comportem garantias prestadas por terceiros ou que 
resultem da configuração do seu património, destinadas à protecção do capital, 
de um certo rendimento ou de um determinado perfil de rendimentos.

Artigo 17º

Fusão e cisão

Os Organismos de Investimento Colectivo podem ser objecto de fusão e cisão 
nos termos definidos em regulamento.

Artigo 18º

Dissolução

1. Os Organismos de Investimento Colectivo dissolvem-se por:

a) Decurso do prazo por que foram constituídos; 
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b) Decisão da entidade gestora fundada no interesse dos participantes;

c) Deliberação da assembleia-geral de participantes, nos casos aplicáveis;

d) Caducidade da autorização;

e) Revogação da autorização;

f) Cancelamento do registo, dissolução, ou qualquer outro motivo que deter-
mine a impossibilidade de a entidade gestora continuar a exercer as suas 
funções, se, nos 30 dias subsequentes ao facto, o Banco de Cabo Verde de-
clarar a impossibilidade de substituição da mesma.

2. Os factos que originam a dissolução e o prazo para liquidação: 

a) São imediatamente comunicados ao Banco de Cabo Verde e publicados pela 
entidade gestora, nas situações previstas nas alíneas a) a d) do nº 1;

b) São publicados pela entidade gestora, assim que for notificada da decisão do 
Banco de Cabo Verde, nas situações previstas nas alíneas e) e f) do nº 1;

c)  São objecto de imediato aviso ao público, afixado em todos os locais de 
comercialização das unidades de participação, pelas respectivas entidades 
comercializadoras.

3. A dissolução produz efeitos desde:

a) A publicação, nas situações da alínea a) do número anterior;

b)  A notificação da decisão do Banco de Cabo Verde, nas situações da alínea 
b) do número anterior.

4. Os actos referidos no número anterior determinam a imediata suspensão 
da subscrição e do resgate das unidades de participação, bem como da adesão a 
fundos de pensões.

Artigo 19º

Liquidação, partilha e extinção

1. São liquidatárias dos Organismos de Investimento Colectivo as respectivas 
entidades gestoras, salvo disposição em contrário nos documentos constitutivos, 
ou designação de pessoa diferente pelo Banco de Cabo Verde, nas situações pre-
vistas nas alíneas e) e f) do nº 1 do artigo anterior, caso em que a remuneração do 
liquidatário constituirá encargo da entidade gestora.

2. Durante o período de liquidação:

a) Não têm de ser cumpridos os deveres de informação sabre o valor das uni-
dades de participação e sabre a composição da carteira do Organismo de 
Investimento Colectivo; 

b) O liquidatário realiza apenas as operações adequadas à liquidação, obser-
vando na alienação dos activos o disposto no presente diploma, designada-
mente no Artigo 65º;
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c) O liquidatário não fica sujeito às normas relativas à actividade do Organis-
mo de Investimento Colectivo que forem incompatíveis com o processo de 
liquidação;

d) O depositário mantém os seus deveres e responsabilidades.

3. O valor final de liquidação por unidade de participação é divulgado nos cinco 
dias subsequentes ao seu apuramento, pelos meios previstos para a divulgação do 
valor diário das unidades de participação e da composição da carteira do fundo 
de investimento.

4. O pagamento aos participantes do produto da liquidação do Organismo de 
Investimento Colectivo não excederá em cinco dias úteis o prazo previsto para o 
resgate, salvo se, mediante justificação devidamente fundamentada pela entidade 
gestora, o Banco de Cabo Verde autorizar um prazo superior.

5. Se o liquidatário não proceder a alienação de alguns activos do Organismo de 
Investimento Colectivo no prazo fixado para a liquidação, o pagamento a efec-
tuar aos participantes inclui o montante correspondente ao respectivo valor de 
mercado no termo desse prazo, entendendo-se para este efeito, no caso de activos 
não cotados, o ultimo valor da avaliação.

6. Se a alienação dos activos referidos no número anterior vier a ser realizada 
por um valor superior aquele que foi considerado para os efeitos de pagamento 
aos participantes, a diferença entre os valores é, assim que realizada, imediata-
mente distribuída aos participantes do Organismo de Investimento Colectivo à 
data da liquidação.

7.  Os rendimentos gerados pelos activos referidos no nº 5 até à data da sua 
alienação, assim como quaisquer outros direitos patrimoniais gerados pelo Orga-
nismo de Investimento Colectivo até ao encerramento da liquidação, são, assim 
que realizados, imediatamente distribuídos aos participantes do Organismo de 
Investimento Colectivo à data da liquidação.

8. As contas da liquidação do Organismo de Investimento Colectivo, contendo a 
indicação expressa das operações efectuadas fora de mercado regulamentado, se 
for a caso, são enviadas o Banco de Cabo Verde, acompanhadas de um relatório 
de auditoria elaborado por auditor registado no Banco de Cabo Verde, no prazo 
de cinco dias contados do termo da liquidação.

9.  Organismo de Investimento Colectivo considera-se extinto no momento da 
recepção pelo Banco de Cabo Verde das contas da liquidação.

10. As regras especiais sobre a liquidação, partilha, e extinção dos fundos de 
pensões dos artigos 144º e 145º prevalecem sobre as antecedentes.
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CAPÍTULO III

Das  entidades prestadoras  de serviços aos Organismos de Investimento Co-
lectivo  

SECÇÃO I

Entidades gestoras

Artigo 20º

Entidades gestoras

1. Podem ser entidades gestoras de Organismos de Investimento Colectivo:

a) As sociedades de gestão financeira;

b) As entidades especialmente previstas para os fundos de pensões, no Capí-
tulo I do Título V.

c) Se o fundo de investimento for fechado, as instituições de crédito e as socie-
dades de investimento que disponham de fundos próprios não inferiores a 
800 milhões de escudos;

2. O início da actividade de gestão depende da autorização e do registo prévios 
legalmente exigidos.

3. O Banco de Cabo Verde pode, excepcionalmente, autorizar a substituição da 
entidade gestora se houver acordo do depositário e os documentos constitutivos 
do Organismo de Investimento Colectivo  o permitirem.

4. A entidade gestora e o depositário respondem solidariamente, perante os 
participantes, pelo cumprimento dos deveres legais e regulamentares aplicáveis 
e das obrigações decorrentes dos documentos constitutivos dos Organismos de 
Investimento Colectivo. 

5. A entidade gestora e o depositário indemnizam os participantes e demais 
interessados legítimos, nos termos e condições definidos em regulamento, pelos 
prejuízos causados em consequência de situações imputáveis a qualquer deles, 
designadamente:

a) Erros e irregularidades na avaliação ou na imputação de operações da car-
teira do Organismo de Investimento Colectivo;

b) Erros e irregularidades no processamento das subscrições, resgates, pensões 
e remições; 

c)  Cobrança de quantias indevidas.

Artigo 21º

Remuneração

1.  O exercício da actividade de gestão de Organismo de Investimento Colectivo 
é remunerado através de uma comissão de gestão.

2.  Apenas podem ser receitas da entidade gestora, nessa qualidade:
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a) A comissão de gestão, nos termos estabelecidos nos documentos constitu-
tivos;

b) As comissões de subscrição, resgate ou transferência de unidades de partici-
pação ou contratos relativos aos Organismos de Investimento Colectivo por 
si geridos, na medida em que os documentos constitutivos lhas atribuam, 
nos termos previstos em regulamento;

c) Outras como tal estabelecidas em regulamento.

Artigo 22º

Atribuições das entidades gestoras

1. No exercício das suas funções, compete à entidade gestora, além das obriga-
ções específicas de cada tipo de Organismo de Investimento Colectivo que neste 
diploma lhe sejam cometidas:

a) Representar, independentemente de mandato, os participantes e demais in-
teressado legítimos no Organismo de Investimento Colectivo no exercício 
de todos os direitos decorrentes das respectivas participações;

b) Praticar os actos e operações necessários à boa concretização da política de 
investimento do Organismo de Investimento Colectivo, em especial:

1º) Seleccionar os activos para integrar os Organismos de Investimento Co-
lectivo;

2º) Adquirir e alienar os activos dos Organismos de Investimento Colectivo, 
cumprindo as formalidades necessárias para a sua válida e regular trans-
missão;

3º) Exercer os direitos relacionados com os activos dos Organismos de Inves-
timento Colectivo;

c) Administrar os activos do Organismo de Investimento Colectivo, em espe-
cial:

1º) Prestar os serviços jurídicos e de contabilidade necessários à gestão do 
Organismo de Investimento Colectivo, sem prejuízo da legislação especí-
fica aplicável a estas actividades;

2º) Esclarecer e analisar as reclamações dos participantes e outros interessa-
dos legítimos;

3º) Avaliar a carteira, determinar o valor das unidades de participação e emi-
tir declarações fiscais;

4º) Observar e controlar a observância das normas aplicáveis, dos documen-
tos constitutivas dos Organismos de Investimento Colectivo e dos contra-
tos celebrados no âmbito dos Organismos de Investimento Colectivo;

5º) Proceder ao registo dos participantes e outros interessados legítimos, no 
caso de fundos de pensões;
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6º) Distribuir rendimentos, pagar pensões, proceder a remições;

7º) Emitir e resgatar unidades de participação; 

8º) Efectuar os procedimentos de liquidação e compensação, incluindo en-
viar certificados;

9º) Conservar os documentos.

d) Comercializar as unidades de participação dos Organismos de Investimen-
to Colectivo que gere.

Artigo 23º

Deveres gerais

1. A entidade gestora, no exercício das suas funções, age de modo independente 
e no exclusivo interesse dos participantes.

2. A entidade gestora está sujeita, nomeadamente, aos deveres de gerir os Orga-
nismos de Investimento Colectivo de acordo com um princípio de divisão do ris-
co e de exercer as funções que lhe competem de acordo com critérios de elevada 
diligência e competência profissional.

3.  A entidade gestora não pode exercer os direitos de voto inerentes aos valores 
mobiliários detidos pelos Organismos de Investimento Colectivo que gere:

a) Através de representante comum a entidade que com ela se encontre em 
relação de domínio ou de grupo;

b) No sentido de apoiar a inclusão ou manutenção de clausulas estatutárias 
de intransmissibilidade, cláusulas limitativas do direito de voto ou outras 
clausulas susceptíveis de impedir o êxito de ofertas públicas de aquisição;

c) Com o objectivo principal de reforçar a influência societária por parte de 
entidade que com ela se encontre em relação de domínio ou de grupo.

Artigo 24º

Conflito de interesses e operações proibidas

1. É vedado aos trabalhadores e aos órgãos de administração da entidade gestora 
que exerçam funções de decisão e execução de investimentos exercer quaisquer 
funções noutra entidade gestora de Organismos de Investimento Colectivo.

2.  Os membros dos órgãos de administração da entidade gestora agem de modo 
independente e no exclusivo interesse dos participantes.

3. Cada Organismo de Investimento Colectivo gerido pela entidade gestora 
constitui-se como um seu cliente.

4. Sempre que sejam emitidas ordens conjuntas para vários Organismos de Inves-
timento Colectivo, a entidade gestora efectua a distribuição proporcional dos activos 
e respectivos custos.

5. À entidade gestora é vedado:
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a) Contrair empréstimos e conceder crédito, incluindo a prestação de garan-
tias, por conta própria;

b) Adquirir, por conta própria, unidades de participação de Organismos de 
Investimento Colectivo, com excepção daqueles que sejam enquadráveis no 
tipo de Organismo de Investimento Colectivo de tesouraria ou equivalente 
e que não sejam por si geridos;

c) Transaccionar, por conta própria, outros valores mobiliários de qualquer 
natureza, com excepção dos de dívida pública e obrigações admitidas a ne-
gociação em mercado regulamentado que tenham sido objecto de notação 
correspondente pelo menos a “A” ou equivalente por uma sociedade de no-
tação de risco internacionalmente reconhecida;

d) Adquirir, por conta própria, imóveis para além dos indispensáveis à pros-
secução directa da sua actividade e até a concorrência dos seus fundos 
próprios.

6. À entidade gestora que seja instituição de crédito não é aplicável o disposto 
nas alíneas a) a c) do número anterior.

Artigo 25º

Subcontratação

1. A entidade gestora pode subcontratar as funções de gestão de investimentos e 
de administração, nos termos definidos no presente diploma e em regulamento. 

2. A subcontratação referida no número anterior obedece aos seguintes princí-
pios:

a) Definição periódica dos critérios de investimento pela entidade gestora;

b) Não esvaziamento da actividade da entidade gestora;

c) Manutenção da responsabilidade da entidade gestora e do depositário pelo 
cumprimento das disposições que regem a actividade;

d) Detenção pela entidade subcontratada das qualificações e capacidades ne-
cessárias ao desempenho das funções subcontratadas;

e) Dever de controlo do desempenho das funções subcontratadas pela enti-
dade gestora, garantindo que são realizadas no interesse dos participantes, 
designadamente dando a entidade subcontratada instruções adicionais ou 
resolvendo o subcontrato, sempre que tal for do interesse dos participan-
tes.

3.  A entidade subcontratada fica sujeita aos mesmos deveres que impendem 
sobre a entidade gestora, nomeadamente para efeitos de supervisão.

4.  A subcontratação não pode comprometer a eficácia da supervisão da entidade ges-
tora nem impedir esta de actuar, ou os Organismos de Investimento Colectivo de serem 
geridos, no exclusivo interesse dos participantes.
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Artigo 26º
Entidades subcontratadas

1. A gestão de Organismos de Investimento Colectivo só pode ser subcontratada 
com sociedade de gestão financeira.

2. A actividade de gestão de investimentos não pode ser subcontratada com o 
depositário ou outras entidades cujos interesses possam colidir com os da entida-
de gestora ou com os dos participantes.

3. Compete à entidade gestora demonstrar a inexistência da colisão de interesses 
referida no número anterior.

4. Só pode ser subcontratada a gestão de investimentos a uma entidade com 
sede num Estado que não seja membro da OCDE se estiver garantida a coope-
ração entre a autoridade de supervisão nacional e a autoridade de supervisão 
daquele Estado.

Artigo 27º

Informação da subcontratação

1. A entidade gestora informa o Banco de Cabo Verde dos termos de cada sub-
contrato antes da sua celebração.

2. O prospecto completo identifica as funções que a entidade gestora subcon-
trata.

SECÇÃO II

Depositários

Artigo 28º

Depositários

1. Os activos que constituem a carteira do Organismo de Investimento Colecti-
vo são confiados a um único depositário.

2. Podem ser depositárias as instituições de crédito e sociedades de investimento 
que disponham de fundos próprios não inferiores a 800 milhões de escudos e 
tenham sede em Cabo Verde ou num Estado membro da OCDE e sucursal em 
Cabo Verde.

3. As relações entre a entidade gestora e o depositário regem-se por contrato 
escrito, sujeito a aprovação do Banco de Cabo Verde.

4. A substituição do depositário depende de autorização do Banco de Cabo 
Verde.

5. A entidade gestora não pode exercer as funções de depositária dos Organis-
mos de Investimento Colectivo que gere.

6. O depositário pode subscrever unidades de participação dos Organismos de In-
vestimento Colectivo relativamente aos quais exerce as funções referidas no Artigo 30º, 
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sendo que a aquisição de unidades de participação já emitidas só pode ter lugar nos 
termos definidos em regulamento.

7. A limitação constante do número anterior não é aplicável à aquisição de uni-
dades de participação de Organismos de Investimento Colectivo fechados.

Artigo 29º

Remuneração

O exercício da actividade de depositário é remunerado através de uma comissão de 
depósito.

Artigo 30º

Deveres dos depositários

1. O depositário, no exercício das suas funções, age de modo independente e no 
exclusivo interesse dos participantes.

2. O depositário está sujeito, nomeadamente, aos seguintes deveres:

a) Cumprir a lei, os regulamentos, os documentos constitutivos dos Organis-
mos de Investimento Colectivo e os contratos celebrados no âmbito dos 
Organismos de Investimento Colectivo;

b) Guardar os activos mobiliários e certidões de registo dos imobiliários dos 
Organismos de Investimento Colectivo;

c) Receber em depósito ou inscrever em registo os activos mobiliários do Or-
ganismo de Investimento Colectivo;

d) Efectuar todas as aquisições, alienações ou exercício de direitos relacionados 
com os activos do Organismo de Investimento Colectivo de que a entidade 
gestora o incumba, salvo se forem contrários à lei, aos regulamentos ou aos 
documentos constitutivos;

e) Assegurar que, nas operações relativas aos activos mobiliários que integram 
o Organismo de Investimento Colectivo, a contrapartida lhe é entregue nos 
prazos conformes à prática do mercado;

f) Verificar a conformidade da situação e de todas as operações sobre os activos 
do Organismo de Investimento Colectivo com a lei, os regulamentos e os 
documentos constitutivos;

g) Pagar aos participantes os rendimentos das unidades de participação e o va-
lor do resgate, pensões, remições e o reembolso ou produto da liquidação;

h) Elaborar e manter actualizada a relação cronológica de todas as operações 
sobre valores mobiliários realizadas para os Organismos de Investimento 
Colectivo;

i) Elaborar mensalmente o inventário discriminado dos valores à sua guarda e 
dos passivos dos Organismos de Investimento Colectivo;
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j) Fiscalizar e garantir perante os participantes o cumprimento da lei, dos 
regulamentos e dos documentos constitutivos dos Organismos de Investi-
mento Colectivo, designadamente no que se refere:

1º)  À política de investimentos;

2º) À aplicação dos rendimentos do Organismo de Investimento Colectivo;

3º) Ao cálculo do valor, a emissão, ao resgate e ao reembolso das unidades de 
participação.

3. A guarda dos activos dos Organismos de Investimento Colectivo pode ser 
confiada, no todo ou em parte, com o acordo da entidade gestora, a um terceiro, 
através de contrato escrito, o que não afecta a responsabilidade do depositário.

SECÇÃO III

Entidades comercializadoras

Artigo 31º

Entidades comercializadoras

1. As unidades de participação de Organismos de Investimento Colectivo são 
colocadas pelas entidades comercializadoras.

2. Podem ser entidades comercializadoras de unidades de participação:

a) As entidades gestoras;

b) Os depositários;

c) Os intermediários financeiros registados ou autorizados junto do Banco 
de Cabo Verde para o exercício das actividades de colocação em ofertas 
públicas de distribuição ou de recepção e transmissão de ordens por conta 
de outrem;

d) Outras entidades como tal previstas em regulamento.

3. As relações entre a entidade gestora e as entidades comercializadoras regem-
se por contrato escrito, sujeito a aprovação do Banco de Cabo Verde.

4. As entidades comercializadoras respondem, solidariamente com a entidade 
gestora, perante os participantes pelos danos causados no exercício da sua acti-
vidade.

Artigo 32º

Deveres das entidades comercializadoras

1. As entidades comercializadoras agem, no exercício das suas funções, de modo inde-
pendente e no exclusivo interesse dos participantes e demais interessados legítimos.

2. As entidades comercializadoras estão sujeitas, nomeadamente, ao dever de dispo-
nibilizar ao subscritor, participante, ou demais interessados legítimos nos termos do 
presente diploma ou de regulamento, a informação que para o efeito lhes tenha sido 
remetida pela entidade gestora.
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SECÇÃO IV

Auditores e Revisores oficiais de contas

Artigo 33º

Auditoria

Os relatórios e contas dos Organismos de Investimento Colectivo são objecto de 
relatório elaborado por auditor ou revisor oficial de contas acreditado junto do 
Banco de Cabo Verde.

Artigo 34º

Dever de denúncia

1. O auditor ou revisor comunicam ao Banco de Cabo Verde os factos que conhe-
çam no exercício das suas funções, que sejam susceptíveis de constituir infracção às 
normas legais ou regulamentares que disciplinam a actividade dos Organismos de 
Investimento Colectivo.

2. Têm ainda o dever de levar ao conhecimento do Banco de Cabo Verde um 
relatório de auditoria em que exprimam uma opinião com reservas, uma escusa 
de opinião ou uma opinião adversa.

SECÇÃO V

Avaliadores e actuários

Artigo 35º

Elegibilidade

1. Os avaliadores são contratados entre os profissionais reputados pela sua 
competência e independência que operem, se possível, no mercado em que os 
imóveis se situam.

2. O Banco de Cabo Verde pode definir, por regulamento, outros requisitos a 
cumprir pelos peritos avaliadores independentes, designadamente quanto ao seu 
registo junto dele. 

3. O regime dos técnicos actuários dos fundos de pensões consta do Artigo 
153º.

Artigo 36º

Incompatibilidades

Não podem ser designados como peritos avaliadores de imóveis de um fundo de 
investimento imobiliário ou de um fundo de pensões: 

a) As pessoas singulares que pertençam aos órgãos sociais da entidade gestora 
ou que com esta tenham uma relação de trabalho subordinado; 

b) As pessoas singulares que detenham participações qualificadas no capital 
social da entidade gestora; 



368 369

c) As pessoas colectivas que se encontrem em relação de domínio ou de grupo 
com a entidade gestora;

d) As pessoas colectivas cujo capital social seja pertencente, directa ou indirec-
tamente, em percentagem igual ou superior a 20%, a pessoa singular que 
mantenha uma relação profissional com a entidade gestora. 

TÍTULO II

Dos Fundos de investimento em especial

CAPÍTULO I

Documentos constitutivos

Artigo 37º

Documentos constitutivos

A entidade gestora elabora, para cada fundo de investimento por si gerido, os 
seguintes documentos constitutivos:

a) Prospecto simplificado; 

b) Prospecto completo; e 

c) Regulamento de gestão.

Artigo 38º

Prospectos

1. Para cada fundo de investimento são elaborados um prospecto simplificado e um 
prospecto completo, mantidos actualizados, cujo conteúdo permita ao investidor to-
mar uma decisão esclarecida sabre o investimento que lhe é proposto, nomeadamente 
sabre os inerentes riscos.

2. Os prospectos e as respectivas alterações são enviados ao Banco de Cabo Ver-
de pela entidade gestora, para aprovação.

3. Todas as acções publicitárias relativas a um fundo de investimento informam 
da existência dos prospectos, dos locais onde estão acessíveis e das formas da sua 
obtenção.

4. O fundo de investimento só pode ser publicitado depois de ter sido autoriza-
da a sua constituição.

Artigo 39º

Prospecto simplificado

1. O prospecto simplificado contém os elementos informativos constantes do 
anexo I ao presente diploma, que dele constitui parte integrante.

2. O prospecto simplificado pode ser usado como documento de comercializa-
ção.
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Artigo 40º

Prospecto completo

O prospecto completo integra, pelo menos, o regulamento de gestão e os ele-
mentos constantes do anexo II ao presente diploma, que dele constitui parte inte-
grante, sendo entregue aos investidores que o solicitem, sem qualquer encargo.

Artigo 41º

Regulamento de gestão

1. O regulamento de gestão contém os elementos identificadores do fundo de 
investimento, da entidade gestora, do depositário, das entidades subcontratadas e 
das funções que exercem e define de forma clara os direitos e obrigações dos par-
ticipantes, da entidade gestora e do depositário, as condições para a substituição 
destas entidades, a política de investimentos e as condições de liquidação.

2. O regulamento de gestão identifica, nomeadamente:

a) A denominação do fundo de investimento, que não pode estar em desacor-
do com o objecto e a política de investimentos e de rendimentos, o capital 
subscrito e realizado e a data de constituição;

b) A denominação e sede da entidade gestora, as condições da sua substituição 
e a as funções e entidades efectivamente subcontratadas;

c) A denominação e sede do depositário e as condições da sua substituição;

d) As entidades comercializadoras e os meios de comercialização utilizados;

e) Os avaliadores de fundos de investimento imobiliário;

f) A política de investimentos do fundo de investimento, de forma a definir clara-
mente o seu objectivo, os activos que podem integrar a sua carteira, o nível de 
especialização, se existir, em termos sectoriais, geográficos ou por tipo de activo, 
os limites do endividamento, destacando especialmente, nos casos aplicáveis:

1º) A finalidade prosseguida com a utilização de instrumentos financeiros 
derivados, consoante seja para efeitos de cobertura de risco ou como téc-
nica de gestão, e a respectiva incidência no perfil de risco;

2º) A identificação do índice que o fundo de investimento reproduz;

3º) A identificação das entidades, nos termos do nº 11 do Artigo 67º, em que 
o fundo de investimento prevê investir mais de 35% do seu activo global;

4º) As especiais características do fundo de investimento em função da com-
posição da carteira ou das técnicas de gestão da mesma, designadamente 
a sua elevada volatilidade;

5º) A política de rendimentos do fundo de investimento, definida objectiva-
mente por forma, em especial, a permitir verificar se a política é de capita-
lização ou de distribuição, parcial ou total e, neste caso, quais os critérios 
e periodicidade de distribuição.
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g) A política geral da entidade gestora relativa ao exercício dos direitos de voto 
das acções detidas pelo fundo de investimento, se for o caso;

h) As comissões de subscrição, de resgate e de transferência entre fundos de 
investimento e os respectivos valores;

i) O valor da unidade de participação para efeitos de subscrição e de resgate, 
indicando se a subscrição e o resgate se fazem pelo valor da unidade de par-
ticipação divulgado na data dos pedidos ou pelo valor do dia subsequente;

j) As unidades de participação, com indicação das diferentes categorias e ca-
racterísticas e da existência de direito de voto dos participantes, se for o 
caso;

k) O montante mínimo exigível por subscrição;

l) O prazo máximo para efeitos de pagamento dos pedidos de resgate;

m) O valor inicial da unidade de participação para efeitos de constituição do 
fundo de investimento;

n) As condições de transferência de unidades de participação de Organismos 
de Investimento Colectivo;

o) Todos os encargos suportados pelo fundo de investimento;

p) O valor, o modo de cálculo e as condições de cobrança das comissões de 
gestão e de depósito, e o valor máximo das comissões de gestão no caso 
previsto no n.º 3 do Artigo 46º;

q) As condições de suspensão das operações de subscrição e resgate das uni-
dades de participação;

r) As regras de cálculo do valor dos activos do fundo de investimento

s) As regras de cálculo do valor das unidades de participação, incluindo o mo-
mento do dia utilizado como referência para o cálculo.

3. O regulamento de gestão de um fundo de investimento fechado indica ainda:

a) O número de unidades de participação;

b) A menção relativa à solicitação da admissão à negociação em mercado regula-
mentado;

c) Nos fundos de investimento com duração determinada, a possibilidade e as 
condições da sua prorrogação;

d) As competências e regras de convocação e funcionamento das assembleias 
de participantes;

e) O prazo de subscrição, os critérios de rateio e o regime da subscrição incom-
pleta, aplicáveis na constituição do fundo de investimento e na emissão de 
novas unidades de participação;

f) A existência de garantias, prestadas por terceiros, de reembolso do capital ou 
de pagamento de rendimentos, e os respectivos termos e condições;
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g) O regime de liquidação do fundo de investimento;

h) A sua duração.

Artigo 42º

Alterações dos documentos constitutivos

1. As alterações dos documentos constitutivos estão sujeitas a aprovação prévia do 
Banco de Cabo Verde, considerando-se aprovadas se este não se lhes opuser no pra-
zo de 15 dias a contar da recepção do respectivo pedido ou do envio de elementos 
complementares requeridos dentro desse prazo, entrando em vigor até 5 dias úteis 
após a aprovação do Banco de Cabo Verde ou o decurso do prazo referido.

2. As alterações constantes no nº 4 consideram-se tacitamente indeferidas, se o 
Banco de Cabo Verde não notificar a decisão à entidade gestora no prazo referido 
no número anterior.

3. Excluem-se do disposto no nº 1, efectuando-se por mera comunicação ao 
Banco de Cabo Verde, e entrando em vigor no momento da comunicação, as 
alterações relativas às seguintes matérias:

a) Alteração da denominação e sede da entidade gestora, do depositário ou das 
entidades comercializadoras;

b) Redução dos montantes globais cobrados a título de comissões de gestão, 
depósito, subscrição, resgate e transferência ou fixação de outras condições 
mais favoráveis;

c) Meras adaptações a alterações legislativas ou regulamentares.

4. Os participantes são informados, no prazo máximo de 30 dias a contar da 
notificação à entidade gestora, da aprovação do Banco de Cabo Verde, nos termos 
definidos em regulamento, das alterações de que resulte:

a) Aumento global das comissões de gestão e de depósito suportadas pelo 
fundo de investimento;

b) Modificação significativa da política de investimentos, como tal considera-
da pelo Banco de Cabo Verde; 

c) Modificação da política de rendimentos; 

d) Substituição da entidade gestora, do depositário ou alteração dos titulares 
da maioria do capital social da entidade gestora.

5. As alterações referidas no número anterior entram em vigor 45 dias após a 
aprovação pelo Banco de Cabo Verde.

6. Nos casos em que se verifique um aumento global das comissões de gestão 
e de depósito a suportar pelo fundo de investimento ou uma modificação subs-
tancial da política de investimentos, os participantes podem proceder ao resgate 
das unidades de participação sem pagar a respectiva comissão, até um mês após a 
entrada em vigor das alterações.
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CAPÍTULO II

 Publicação da informação

Artigo 43º

Meios de publicação

1. Salva disposição em contrário, a publicação ou divulgação de informações 
impostas por este diploma são efectuadas através de um dos - seguintes meios:

a) Meio de comunicação de grande divulgação em Cabo Verde;

b) Boletim oficial de uma sociedade gestora de mercados com sede em Cabo 
Verde.

2. Nos casos em que a publicação ou divulgação se efectue através de um dos 
meios referidos nas alíneas a) e b) do número anterior, a entidade gestora envia o 
Banco de Cabo Verde cópia no prazo de três dias seguintes.

Artigo 44º

Composição da carteira

A entidade gestora publica e envia o Banco de Cabo Verde a composição dis-
criminada da carteira de cada fundo de investimento o respectivo valor líquido 
global e o número de unidades de participação em circulação, nos termos do 
regulamento.

Artigo 45º

Rendibilidade e risco

As medidas ou índices de rendibilidade e risco de cada fundo de investimento 
comercializado em Cabo Verde são calculados e divulgados nos termos definidos 
em regulamento.

CAPÍTULO III

Regras gerais de funcionamento

Artigo 46º

Encargos e receitas

1. Constituem encargos dos fundos de investimento:

a) A comissão de gestão, a comissão de depósito e a remuneração dos demais 
prestadores de serviços cuja intervenção seja requerida por lei ou pelo re-
gulamento;

b) Os custos de transacção dos activos do fundo de investimento; 

c) Os custos emergentes das auditorias exigidas por lei ou regulamento;

d) Os custos de avaliação do património;
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e) O custo da divulgação de informação requerida por lei, regulamento ou 
entidade supervisora;

f) Outras despesas e encargos devidamente documentados e que decorram de 
obrigações legais, nas condições a definir em regulamento;

g) A taxa de supervisão devida ao Banco de Cabo Verde.

2. Sempre que um fundo de investimento invista em unidades de participação 
de Organismos de Investimento Colectivo geridos, directamente ou por dele-
gação, ou comercializados, pela mesma entidade gestora, ou por entidade gestora 
que com aquela se encontre em relação de domínio ou de grupo, ou ligada no 
âmbito de uma gestão comum ou por participação de capital directa ou indirecta 
superior a 20%, não podem ser cobradas quaisquer comissões de subscrição ou 
de resgate nas respectivas operações.

3. Um fundo de investimento que invista uma parte importante dos seus activos 
em unidades de participação de Organismos de Investimento Colectivo indica 
nos seus documentos constitutivos o nível máximo de comissões de gestão que 
pode ser cobrado em simultâneo ao próprio fundo de investimento e aos restan-
tes Organismos de Investimento Colectivo em que pretenda investir, especifican-
do no seu relatório e contas anual a percentagem de comissões de gestão cobradas 
ao fundo de investimento e aos restantes Organismos de Investimento Colectivo 
em que investiu.

4. Constituem, nomeadamente, receitas dos fundos de investimento, as resultantes 
do investimento, locação ou transacção dos activos que os compõem, sem prejuízo 
do disposto no artigo seguinte, bem como os rendimentos desses activos.

Artigo 47º

Operações proibidas

1. A entidade gestora não pode realizar por conta dos fundos de investimento 
que gere, para além das referidas nos números seguintes, quaisquer operações 
susceptíveis de gerar conflitos de interesses com:

a) A entidade gestora;

b) As entidades que detenham participações superiores a 10% do capital social 
ou dos direitos de voto da entidade gestora;

c) As entidades que se encontrem em relação de domínio ou de grupo com a en-
tidade gestora, ou as entidades com quem aquelas se encontrem em relação de 
domínio ou de grupo;

d) As entidades em que a entidade gestora, ou entidade que com aquela se en-
contre em relação de domínio ou de grupo, detenha participação superior 
a 20% do capital social ou dos direitos de voto;

e) O depositário ou qualquer entidade que com este se encontre numa das 
relações referidas nas alíneas b), c) e d);
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f) Os membros dos órgãos sociais de qualquer das entidades referidas nas alíneas 
anteriores;

g) O pessoal e demais colaboradores de qualquer das entidades referidas nas alí-
neas a) a e);

h) Os diferentes fundos de investimento por si geridos;

2.  A entidade gestora tem o dever de conhecer as relações previstas neste artigo.

3.  A entidade gestora não pode, por conta dos fundos de investimento que gere, 
adquirir ou deter activos emitidos, detidos ou garantidos por qualquer das entida-
des referidas no nº 1.

4.  A proibição constante do número anterior não se aplica se:

a) A transacção dos valores mobiliários for realizada no mercado regulamen-
tado em que se encontram admitidos; ou

b) Os valores mobiliários:

1º) Forem adquiridos em oferta pública de subscrição cujas condições inclu-
am o compromisso de que será apresentado o pedido da sua admissão a 
negociação em mercado regulamentado;

2º)  O emitente tenha valores mobiliários do mesmo tipo já admitidos nesse 
mercado regulamentado; e 

3º) A admissão seja obtida o mais tardar no prazo de seis meses a contar da 
apresentação do pedido.

5. Na situação prevista na alínea b) do número anterior, se a admissão dos valo-
res não ocorrer no prazo referido, os valores são alienados nos 15 dias subsequen-
tes ao termo daquele prazo.

6. A entidade gestora não pode alienar activos detidos pelos fundos de investi-
mento que gere a favor das entidades referidas no nº 1, salvo na situação prevista 
na alínea a) do n.º 4.

7. A detenção dos activos referida neste artigo abrange a titularidade, o usufru-
to, as situações que conferem ao detentor o poder de administrar ou dispor dos 
activos, bem como aquelas em que, não tendo nenhum destes poderes, é o real 
beneficiário dos seus frutos ou pode de facto deles dispor ou administrá-los.

8. A entidade gestora não pode:

a) Onerar por qualquer forma os valores dos fundos de investimento, salvo 
para a realização das operações previstas nos Artigo 64º e Artigo 66º;

b) Conceder crédito ou prestar garantias por conta dos fundos de investimento, não 
obstante a possibilidade de serem adquiridos para os fundos de investimento 
valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário ou os activos referidos 
nas alíneas c), e), f) e g) do nº 1 do Artigo 63º não inteiramente realizados;

c) Efectuar por conta dos fundos de investimento vendas a descoberto dos 
activos referidos nas alíneas a), b), c), e),f) e g) do nº 1 do Artigo 63º;
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d) Adquirir para os fundos de investimento quaisquer activos onerados por 
garantias reais, penhora ou sujeitos a procedimentos cautelares, salvo em 
caso de imóveis cujo custo global, incluindo o da desoneração, não exceda 
o maior valor atribuído por avaliador profissional ao imóvel livre de todos 
os ónus e encargos.

Artigo 48º

Subscrição e resgate

1. As unidades de participação são subscritas e o pagamento do seu resgate e 
efectuado nos termos e condições fixados nos documentos constitutivos.

2. O valor da unidade de participação para efeitos de subscrição e de resgate é, 
de acordo com os documentes constitutivos, os divulgados no dia do pedido, ou 
no dia útil seguinte.

Artigo 49º

Comissões

1.  Apenas podem ser cobradas aos participantes as comissões de subscrição, de 
resgate e de transferência, nas condições fixadas nos documentos constitutivos.

2. O aumento das comissões de resgate ou de transferência ou o agravamento 
das suas condições de cálculo só podem ser aplicados às unidades de participação 
subscritas após a entrada em vigor das respectivas alterações.

Artigo 50º

Suspensão

1. Em circunstâncias excepcionais e sempre que o interesse dos participantes 
ou do mercado o aconselhe, as operações de subscrição e resgate das unidades de 
participação podem ser suspensas por decisão da entidade gestora ou do Banco 
de Cabo Verde.

2. A entidade gestora comunica previamente ao Banco de Cabo Verde a suspen-
são referida no número anterior.

Artigo 51º

Agrupamentos

1. Nos termos a definir em regulamento, podem ser constituídos agrupamentos 
de fundos de investimento geridos pela mesma entidade gestora, destinados a 
proporcionar aos participantes vantagens na transferência de unidades de par-
ticipação.

2. Os fundos de investimento integrantes de um agrupamento correspondem 
a um tipo de fundo aberto, não podendo as suas unidades de participação ser 
comercializadas fora do agrupamento.
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3. Os agrupamentos de fundos de investimento têm um prospecto completo 
único e um prospecto simplificado único, que indicam obrigatoriamente as con-
dições especiais de transferência de unidades de participação. 

CAPÍTULO IV

Comercialização dos fundos de investimentos

Artigo 52º

(Comercialização em Cabo Verde)

1. A comercialização em Cabo Verde de unidades de participação de fundos de 
investimento domiciliados num Estado membro da OCDE é precedida do envio 
ao Banco de Cabo Verde dos seguintes elementos:

a) Certificado actualizado emitido pela autoridade competente do Estado 
membro de origem, atestando que o fundo de investimento reúne os requi-
sitos necessários à sua comercialização nesse Estado;

b) Regulamento de gestão ou contrato de sociedade, se for o caso; 

c) Prospecto ou prospectos completo e simplificado; 

d) Os últimos relatórios e contas anuais e semestrais, havendo-os;

e) Informação sobre as modalidades previstas para a comercialização das uni-
dades de participação.

2.  A comercialização das unidades de participação do fundo de investimento 
pode iniciar-se dois meses após o envio dos elementos referidos no número an-
terior, salvo se o Banco de Cabo Verde, adentro desse prazo, fundamentadamente 
se opuser.

3. Os fundos de investimento adoptam, entre outras, as medidas necessárias a 
assegurar, em território nacional, os pagamentos aos participantes, designada-
mente os relativos a operações de subscrição e resgate das unidades de participa-
ção, e a difusão de informação.

4. As entidades gestoras dos fundos de investimento facultam em língua portu-
guesa os documentos e as informações que devam ser publicitados no Estado do 
seu domicílio e procedam à sua divulgação nos termos aplicáveis aos fundos de 
investimento nacionais.

5. A publicidade dos fundos de investimento obedece às disposições nacionais 
sobre a matéria, designadamente as que constam da legislação sobre Valores Mo-
biliários.

6. A comercialização em Cabo Verde de unidades de participação de Organis-
mos de Investimento Colectivo domiciliados no estrangeiro que não obedeçam 
aos requisitos do nº 1 está sujeita a autorização casuística do Banco de Cabo Ver-
de, na pendência de regulamento que defina os respectivos critérios.
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Artigo 53º

(Comercialização no estrangeiro)

A comercialização no estrangeiro de unidades de participação de Organismos 
de Investimento Colectivo domiciliados em Cabo Verde é precedida de comu-
nicação ao Banco de Cabo Verde, sendo remetidos à autoridade competente do 
Estado visado, a cuja legislação se submeterá no que se não oponha à lei cabo-
verdiana.

TÍTULO III

Fundos de investimento mobiliários

CAPÍTULO I

Ooganismo de investimento colectivo em valores mobliários fechados00

Artigo 54º

(Regime aplicável)

Os Organismos de Investimento Colectivo fechados obedecem ao que geral-
mente se dispõe no presente diploma e ás normas especiais deste capítulo, regu-
lando-se subsidiariamente pela lei das empresas comerciais.

Artigo 55º

Participantes, unidades de participação e capital

1. Para os efeitos do disposto na alínea b) do artigo 14º, é considerado o número 
mínimo de 30 participantes.

2. Salvo o disposto no nº 1 do Artigo 57º, não é permitido o resgate de unidades 
de participação.

3. Mediante alteração aos documentos constitutivos, podem ser emitidas novas 
unidades de participação para subscrição, desde que:

a) A emissão tenha sido aprovada em assembleia de participantes convocada 
para o efeito; e

b) O preço de subscrição corresponda ao valor da unidade de participação do 
dia da liquidação financeira, calculado nos termos do Artigo 75º, e exista 
parecer do auditor, elaborado com uma antecedência não superior a 30 dias 
em relação àquele dia, que se pronuncie expressamente sabre a avaliação do 
património do Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliá-
rios efectuada pela entidade gestora.

4. Para o efeito da alínea b) do número anterior, tratando-se de Organismo de 
Investimento Colectivo de Valores Mobiliários cujas unidades de participação este-
jam admitidas à negociação em mercado regulamentado, a entidade gestora fixa o 
preço no intervalo entre o valor apurado nos termos referidos naquela alínea e o 
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valor da última cotação verificada no período de referência definido no prospecto 
de emissão, pronunciando-se o auditor igualmente sabre o preço fixado.

5. O número de unidades de participação do Organismo de Investimento Co-
lectivo de Valores Mobiliários só pode ser reduzido no caso do resgate previsto 
no nº 1 do Artigo 57º, sendo necessário que o valor da unidade de participação 
corresponda ao do último dia do período inicialmente previsto para a duração do 
Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários e que exista parecer 
do auditor, elaborado com uma antecedência não superior a 30 dias em relação à 
data do resgate, que se pronuncie expressamente sabre a avaliação do património 
do Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários efectuada pela 
entidade gestora.

Artigo 56º

Assembleias de participantes

1. Nos Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários fechados 
dependem de deliberação favorável da assembleia de participantes:

a) O aumento das comissões que constituem encargo do Organismo de Inves-
timento Colectivo de Valores Mobiliários ou dos participantes;

b) A alteração da política de investimento;

c) A emissão de novas unidades de participação para subscrição e respectivas 
condições;

d) A prorrogação da duração do Organismo de Investimento Colectivo de 
Valores Mobiliários ou a passagem a duração indeterminada;

e) A fusão com outro ou outros Organismos de Investimento Colectivo em 
Valores Mobiliários;

f) A substituição da entidade gestora;

g) A liquidação do Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobili-
ários, quando este não tenha duração determinada ou quando se pretenda 
que a liquidação ocorra antes do termo da duração inicialmente prevista;

h) Outras matérias que os documentos constitutivos façam depender de deli-
beração favorável da assembleia de participantes.

2. A assembleia de participantes não pode pronunciar-se sabre decisões concre-
tas de investimento ou aprovar orientações ou recomendações sobre esta matéria 
para além do disposto na alínea b) do número anterior, salvo previsão diversa dos 
documentos constitutivos.

3.  A convocação e o funcionamento da assembleia de participantes regem-se 
pelo disposto na lei para as assembleias de accionistas, salvo previsão diversa dos 
documentos constitutivos, nos termos da alínea d) do nº 3 do Artigo 41º.
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Artigo 57º

Duração

1. Os Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários fechados, 
de duração determinada, não podem exceder 10 anos, sendo permitida a sua 
prorrogação, uma ou mais vezes, por período não superior ao inicial, mediante 
deliberação da assembleia de participantes, tomada nos últimos seis meses do 
período anterior, sendo sempre permitido o resgate das unidades de participação 
pelos participantes que tenham votado contra a prorrogação.

2. Os Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários fechados, 
de duração indeterminada, só são autorizados se nos documentos constitutivos 
estiver prevista a admissão a negociação em mercado regulamentado das suas 
unidades de participação.

Artigo 58º

Subscrição de Unidades de Participação

1. O registo da emissão é oficiosamente efectuado pelo Banco de Cabo Verde 
com a aprovação dos prospectos da emissão, relativamente aos Organismos de 
Investimento Colectivo em Valores Mobiliários autorizados nos termos do pre-
sente diploma.

2. O prazo da oferta tem a duração máxima de 60 dias.

3. O fundo de investimento considera-se constituído na data da liquidação 
financeira, que ocorre no final do período de subscrição para todos os par-
ticipantes.

Artigo 59º

Recusa de autorização

Sem prejuízo do disposto no Artigo 12º, o Banco de Cabo Verde pode ainda recu-
sar a autorização para a constituição de Organismo de Investimento Colectivo de 
Valores Mobiliários fechados enquanto não estiverem integralmente subscritas as 
unidades de participação de outros Organismos de Investimento Colectivos fecha-
dos geridos pela mesma entidade gestora.

Artigo 60º

Revogação da autorização

Sem prejuízo do disposto no Artigo 14º, o Banco de Cabo Verde pode ainda 
revogar a autorização dos Organismos de Investimento Colectivo em Valores 
Mobiliários fechados, se a admissão à negociação em mercado regulamentado 
das suas unidades de participação, quando exigível, não se verificar no prazo de 
um ano após a sua constituição.
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Artigo 61º

Liquidação, partilha e extinção

O reembolso das unidades de participação ocorre no prazo máximo de dois me-
ses a contar da data da dissolução, podendo ser efectuados reembolsos parciais.

CAPÍTULO II

Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários abertos

SECÇÃO I

Património dos Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários 
00Artigo 62º

(Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário)

Para efeitos do presente título, entende-se:

a) Por valores mobiliários;

1. As acções e outros valores equivalentes;

2. Obrigações e outros títulos representativos de dívida; e

3. Quaisquer valores negociáveis que confiram o direito de aquisição daque-
les valores mobiliários mediante subscrição ou troca, com excepção dos 
instrumentos financeiros derivados.

b) Por instrumentos do mercado monetário, os instrumentos transac-cioná-
veis, normalmente negociados no mercado monetário, que sejam líquidos e 
cujo valor possa ser determinado com precisão em qualquer momento, no-
meadamente bilhetes do tesouro, certificados de depósito, papel comercial 
e outros títulos de dívida de curto prazo que sejam negociáveis.

Artigo 63º

Conteúdo da carteira

1. As carteiras dos Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobi-
liários são constituídas por activos de elevada liquidez, que se enquadrem nas 
seguintes alíneas:

a) Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário:

1º)  Admitidos à cotação ou negociados na Bolsa de valores de Cabo Verde, 
ou num mercado regulamentado de Estados membros da OCDE, com 
funcionamento regular reconhecido e aberto ao público;

2º) Admitidos a cotação ou negociados noutros mercados regulamentados, 
com funcionamento regular, reconhecidos e abertos ao público, de Esta-
dos terceiros, desde que a escolha desse mercado seja prevista na lei ou nos 
documentos constitutivos ou aprovada pelo Banco de Cabo Verde;

b) Valores mobiliários recentemente emitidos, desde que as condições de emis-
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são incluam o compromisso de que será apresentado o pedido de admissão 
a negociação num dos mercados referidos na alínea anterior e desde que 
tal admissão seja obtida o mais tardar antes de um ano a contar da data da 
emissão;

c) Unidades de participação:

1º) De Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários au-
torizados por Estados da União Europeia com estreita observância das 
normas comunitárias vigentes;

2º) De outros Organismos de Investimento Colectivo, desde que:

- Correspondam à noção de Organismo de Investimento Colectivo de Valo-
res Mobiliários harmonizado;

- Sejam autorizados ao abrigo de legislação que os sujeite a um regime de 
supervisão que Banco de Cabo Verde considere equivalente à prevista no 
presente diploma, e que esteja assegurada a cooperação com as autorida-
des competentes para a supervisão;

- Assegurem aos participantes um nível de protecção equivalente ao que 
resulta do presente diploma, nomeadamente no que diz respeito a segre-
gação de activos, empréstimos e vendas descoberto;

- Elaborem relatórios anuais e semestrais que permitam uma avaliação do 
seu activo e passivo, receitas e transacções; e

- Não possam, nos termos dos documentos constitutivos, investir mais de 10 
% dos seus activos em unidades de participação de Organismo de Investi-
mento Colectivo;

d) Depósitos bancários a ordem ou a prazo não superior a 12 meses e que 
sejam susceptíveis de mobilização antecipada, junto de instituições de cré-
dito com sede em Estado membro da OCDE ou num Estado terceiro, desde 
que, neste caso, sujeitas a normas prudenciais equivalentes às da legislação 
cabo-verdiana;

e) Instrumentos financeiros derivados negociados nos mercados regulamenta-
dos referidos na alínea a);

f) Instrumentos financeiros derivados transaccionados fora de mercado regu-
lamentado desde que:

1º) Os activos subjacentes constem do presente número ou sejam índices 
financeiros, taxas de juro, de câmbio ou divisas nos quais o Organismo 
de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários possa efectuar as suas 
aplicações nos termos dos documentos constitutivos;

2º) As contrapartes nas transacções sejam instituições sujeitas a supervisão 
prudencial; e

3º) Os instrumentos estejam sujeitos a avaliação diária fiável e verificável e 
possam ser vendidos, liquidados ou encerrados a qualquer momento pelo 
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seu justo valor, por iniciativa do Organismo de Investimento Colectivo de 
Valores Mobiliários;

g) Instrumentos do mercado monetário diferentes dos referidos na alínea a), 
cuja emissão ou emitente seja objecto de regulamentação para efeitos de 
protecção dos investidores ou da poupança, desde que:

1º) Sejam emitidos ou garantidos por órgãos da administração central, re-
gional ou local, ou pelo banco central de um Estado membro da OCDE, 
pelo Banco Central Europeu, pela União Europeia, pelo Banco Mundial, 
Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Europeu de Investimento, 
por um Estado membro de uma federação ou por uma instituição in-
ternacional de carácter público a que pertençam um ou mais Estados 
membros da OCDE;

2º) Sejam emitidos por uma sociedade emitente de valores mobiliários ad-
mitidos a negociação num dos mercados regulamentados referidos na 
alínea a);

3º) Sejam emitidos ou garantidos por uma instituição sujeita à supervisão 
prudencial, de acordo com critérios definidos pela legislação cabo-verdia-
na, ou sujeita a regras prudenciais equivalentes; ou

4º) Sejam emitidos por outras entidades, reconhecidas pelo Banco de Cabo 
Verde, desde que o investimento nesses valores confira aos investidores 
uma protecção equivalente a referida nas alíneas 1.º, 2.º e 3.º anteriores e 
o emitente:

- Seja uma sociedade com capital e reservas de montante mínimo de 10 
milhões de euros que apresente e publique as suas contas anuais em con-
formidade com as normas e práticas internacionalmente aceites; e

- Seja uma entidade que, dentro de um grupo que inclua diversas socieda-
des cotadas, se especialize no financiamento do grupo; ou

- Seja uma entidade especializada no financiamento de veículos de titulari-
zação que beneficiam de linha de liquidez bancária.

2. Um Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários pode in-
vestir até 10 % do seu valor líquido global em valores mobiliários e instrumentos 
do mercado monetário diferentes dos referidos no número anterior.

3. A título acessório, podem fazer parte dos Organismos de Investimento Colec-
tivo em Valores Mobiliários meios líquidos:

a) Para fazer face a pagamentos de resgates;

b) Resultantes da venda de activos do Organismo de Investimento Colectivo 
de Valores Mobiliários e para posterior reinvestimento;

c) Em resultado da suspensão do investimento nos valores referidos no nº 1, 
devido a condições desfavoráveis do mercado.
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4. Não podem ser adquiridos para os Organismos de Investimento Colectivo em 
Valores Mobiliários metais preciosos nem certificados representativos destes, salvo o 
disposto no artigo 84º.

Artigo 64º

Técnicas e instrumentos de gestão

1. As entidades gestoras podem utilizar técnicas e instrumentos adequados à ges-
tão eficaz dos activos do Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobili-
ários, nos termos definidos no presente diploma ou em regulamento, e de acordo 
com os documentos constitutivos.

2. A entidade gestora comunica ao Banco de Cabo Verde a utilização das téc-
nicas e instrumentos a que se refere o número anterior, incluindo o tipo de ins-
trumentos financeiros derivados, os riscos subjacentes, os limites quantitativos e 
os métodos utilizados para calcular os riscos associados à transacção de instru-
mentos financeiros derivados por cada Organismo de Investimento Colectivo de 
Valores Mobiliários.

3. A exposição de cada Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobili-
ários em instrumentos derivados não pode exceder o seu valor líquido global.

4. A exposição a que se refere o número anterior é calculada tendo em conta o 
valor de mercado dos activos subjacentes, o risco de contraparte, os futuros mo-
vimentos do mercado e o tempo disponível para liquidar as posições.

5. Sempre que um valor mobiliário ou instrumento do mercado monetário in-
corpore instrumentos financeiros derivados, estes são tidos em conta para efeitos 
de cálculo dos limites impostos à sua utilização.

6. A entidade gestora utiliza processos de gestão de riscos que lhe permitam em 
qualquer momento controlar e avaliar as suas posições em instrumentos finan-
ceiros derivados e a respectiva contribuição para o perfil de risco geral da carteira, 
os quais deverão permitir uma avaliação precisa e independente dos instrumen-
tos financeiros derivados negociados fora de mercado regulamentado.

Artigo 65º

Operações fora de mercado regulamentado

1. As operações sobre activos admitidos a negociação em mercado regulamen-
tado realizadas por conta dos Organismos de Investimento Colectivo em Valores 
Mobiliários só podem ser efectuadas fora desse mercado nos casos em que daí 
resulte uma inequívoca vantagem para os participantes, designadamente quando 
os preços de compra ou de venda sejam mais favoráveis do que a respectiva cota-
ção, ou noutras situações definidas em regulamento.

2. As operações referidas no número anterior são objecto de registo especial, 
organizado pela entidade gestora.
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3. A entidade gestora não pode efectuar as operações referidas no nº 1 quando 
envolvam valores integrados em carteiras sob a sua gestão.

Artigo 66º

Endividamento

As entidades gestoras podem contrair empréstimos por conta dos Organismos 
de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários que gerem, com a duração 
máxima de 120 dias, seguidos ou interpolados, num período de um ano e até ao 
limite de 10% do valor líquido global do Organismo de Investimento Colectivo 
de Valores Mobiliários, sem prejuízo da utilização de técnicas de gestão relativas 
ao empréstimo e reporte de valores mobiliários.

SECÇÃO II

Limites0

Artigo 67º

Limites por entidade

1. Um Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários não pode 
investir mais de 10 % do seu valor líquido global em valores mobiliários e instru-
mentos do mercado monetário emitidos por uma mesma entidade, sem prejuízo 
do disposto no número seguinte.

2. O conjunto dos valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário 
que, por emitente, representem mais de 5 % do valor líquido global do Organis-
mo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários, não pode ultrapassar 40 % 
deste valor.

3. O limite referido no número anterior não é aplicável a depósitos e a transacções 
sobre instrumentos financeiros derivados realizadas fora de mercado regulamentado, 
quando a contraparte for uma instituição sujeita a supervisão prudencial.

4. O limite referido no nº 1 é elevado para 35 % no caso de valores mobiliários 
e instrumentos do mercado monetário emitidos ou garantidos por um Estado 
membro da OCDE, pelas suas autoridades locais ou regionais, por um terceiro 
Estado ou por instituições internacionais de carácter público a que pertençam 
um ou mais Estados membros da OCDE.

5. O limite referido no nº 1 é elevado para 25 % no caso de obrigações hipote-
cárias emitidas por uma instituição de crédito sedeada num Estado membro da 
OCDE, podendo o investimento neste tipo de activos atingir o máximo de 80 
% do valor líquido global do Organismo de Investimento Colectivo de Valores 
Mobiliários, desde que essa possibilidade esteja expressamente prevista nos do-
cumentos constitutivos.

6. Das condições de emissão das obrigações referidas no número anterior têm 
de resultar, nomeadamente, (i) que o valor por elas representado está garantido 
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por activos que cubram completamente, até ao vencimento das obrigações, os 
compromissos daí decorrentes e (ii) que sejam afectados por privilégio ao reem-
bolso do capital e ao pagamento dos juros devidos em caso de incumprimento 
do emitente.

7. Sem prejuízo do disposto nos nºs 4 e 5, um Organismo de Investimento 
Colectivo de Valores Mobiliários não pode acumular um valor superior a 20 % 
do seu valor líquido global em valores mobiliários, instrumentos do mercado 
monetário, depósitos e exposição a instrumentos financeiros derivados fora de 
mercado regulamentado junto da mesma entidade.

8. Os limites previstos nos nºs 1 a 5 não podem ser acumulados.

9. Os valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário referidos nos 
nºs 4 e 5 não são considerados para aplicação do limite de 40 % estabelecido no 
nº 2.

10. Um Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários pode in-
vestir ate 100 % do seu valor líquido global em valores mobiliários ou instrumen-
tos do mercado monetário emitidos ou garantidos por um Estado membro da 
OCDE, pelas suas autoridades locais ou regionais, por instituições internacionais 
de carácter público a que pertençam um ou mais Estados membros da OCDE ou 
por um terceiro Estado, desde que respeitem, pelo menos, a seis emissões dife-
rentes e que os valores pertencentes a cada emissão não excedam 30 % do valor 
líquido global do Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários.

11. O investimento referido no número anterior impõe a identificação expressa, 
nos documentos constitutivos e em qualquer publicação de natureza promocio-
nal, dos emitentes em que se pretende investir mais de 35 % do valor líquido glo-
bal do Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários, bem como 
a inclusão de uma menção que evidencie a especial natureza da sua política de 
investimentos.

12. Os valores a que se refere a alínea b) do nº 1 do Artigo 63º não podem, em 
cada momento, exceder 10% do valor líquido global do Organismo de Investi-
mento Colectivo de Valores Mobiliários, passando, no termo do prazo ali pre-
visto, a ser considerados para os efeitos do limite previsto no nº 2 daquele artigo.

13. As sociedades incluídas no mesmo grupo para efeitos de consolidação de 
contas em conformidade com regras contabilísticas internacionalmente reco-
nhecidas são consideradas como uma única entidade para efeitos de cálculo dos 
limites previstos no presente artigo.

14. Para efeitos do cálculo dos limites previstos no presente artigo, consideram-
se os activos subjacentes aos instrumentos financeiros derivados em que o Orga-
nismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários invista.
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Artigo 68º

Limites por Organismo de Investimento Colectivo

1. Um Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários não pode 
investir mais de 20% do seu valor líquido global em unidades de participação de 
um único Organismo de Investimento Colectivo previstas na alínea c) do nº 1 do 
Artigo 63º.

2. Um Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários não pode 
investir, no total, mais de 30% do seu valor líquido global em unidades de parti-
cipação de Organismo de Investimento Colectivo previstas no nº 2.º) da alínea c) 
do nº 1 do Artigo 63º.

3. Quando um Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários detiver 
unidades de participação de Organismo de Investimento Colectivo, os activos que in-
tegram estes últimos não contam para efeitos dos limites por entidade referidos nos 
Artigo 67º, Artigo 69ºe Artigo 70º.

Artigo 69º

Limites em derivados

1. A exposição do Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários 
a uma mesma contraparte em transacções com instrumentos financeiros deri-
vadas fora de mercado regulamentado não pode ser superior a:

a) 10% do seu valor líquido global, quando a contraparte for uma instituição 
de credito na acepção da alínea d) do nº 1 do Artigo 63º;

b) 5 % do seu valor líquido global, nos restantes casos.

2.  No caso de investimento em instrumentos financeiros derivados baseados num ín-
dice, os valores que o integram não contam para efeitos dos limites referidos nos Artigo 
67º e Artigo 70º.

Artigo 70º

Limites por grupo

Um Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários não pode 
investir mais de 20 % do seu valor líquido global em valores mobiliários e 
instrumentos do mercado monetário emitidos por entidades que se encontrem 
em relação de grupo.

Artigo 71º

Limites de Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários de 
índices

1. Um Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários pode in-
vestir até ao máximo de 20 % do seu valor líquido global em acções ou títulos 
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de dívida emitidos pela mesma entidade quando o objectivo da sua política de 
investimentos for a reprodução da composição de um determinado índice de ac-
ções ou de títulos de dívida, reconhecido pelo Banco de Cabo Verde, que respeite 
os seguintes critérios:

a) Tenha uma composição suficientemente diversificada; 

b) Represente um padrão de referência adequado em relação aos mercados a 
que diz respeito; e 

c) Seja objecto de adequada publicação.

2. O limite referido no número anterior é elevado para 35 %, apenas em relação 
a uma única entidade, se tal for justificado por condições excepcionais verificadas 
nos mercados regulamentados em que predominem determinados valores mobi-
liários ou instrumentos do mercado monetário.

Artigo 72º

Limites de Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários fe-
chados

A composição da carteira dos Organismos de Investimento Colectivo em Va-
lores Mobiliários fechados obedece ao disposto nas secções I e II do presente 
capítulo, com as seguintes especificidades:

a) O limite previsto no Artigo 66º e elevado para 20%;

b) O limite previsto no nº 2 do Artigo 67º não é aplicável;

c) O limite previsto no nº 2 do Artigo 63º é elevado para 25%.

Artigo 73º

Situações excepcionais

1. Os limites previstos nesta secção e no nº 2 do Artigo 63º podem ser ultra-
passados em resultado do exercício ou conversão, de direitos inerentes a valores 
mobiliários ou a instrumentos do mercado monetário detidos pelos Organismo 
de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários ou em virtude de variações sig-
nificativas dos preços de mercado, nos termos definidos em regulamento.

2. Nas situações referidas no número anterior, as decisões em matéria de in-
vestimentos têm por objectivo prioritário a regularização da situação no prazo 
máximo de seis meses, tendo em conta o interesse dos participantes.

3. Os limites previstos nos Artigo 63º, nº 2, e Artigo 67º a Artigo 72º podem ser 
ultrapassados durante os primeiros seis meses de actividade dos Organismos de 
Investimento Colectivo em Valores Mobiliários.
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SECÇÃO III

Valorização das carteiras e das unidades de participação

Artigo 74º

Princípio de valorização

À carteira do Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários é 
atribuído o seu valor de mercado, de acordo com as regras fixadas nos seus docu-
mentos constitutivos, nos termos definidos em regulamento.

Artigo 75º

Cálculo e divulgação do valor das unidades de participação

1. O valor das unidades de participação determina-se dividindo o valor líquido 
global do Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários pelo nú-
mero de unidades de participação em circulação.

2. O valor das unidades de participação dos Organismos de Investimento Colec-
tivo em Valores Mobiliários é calculado e divulgado todos os dias úteis, excepto 
o das unidades de participação dos Organismo de Investimento Colectivo de 
Valores Mobiliários fechados, que é divulgado mensalmente, com referência ao 
último dia do mês anterior.

3. O valor das unidades de participação é divulgado em todos os locais de co-
mercialização e respectivos meios.

SECÇÃO IV

Conflitos de interesses

Artigo 76º

Participações qualificadas

A entidade gestora não pode, relativamente ao conjunto de Organismos de 
Investimento Colectivo em Valores Mobiliários que gere, realizar operações por 
conta destes que sejam susceptíveis de lhe conferir uma influência significativa 
sobre qualquer sociedade.

Artigo 77º

Influência de gestão

1. A entidade gestora não pode, relativamente ao conjunto de Organismos de 
Investimento Colectivo em Valores Mobiliários que gere, adquirir acções que lhe 
confiram mais de 20% dos direitos de voto numa sociedade ou que lhe permitam 
exercer uma influência significativa na sua gestão.

2. Não podem fazer parte de um Organismo de Investimento Colectivo de Va-
lores Mobiliários mais de:

a) 10 % das acções sem direito de voto de um mesmo emitente;
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b) 10 % das obrigações de um mesmo emitente;

c) 25 % das unidades de participação de um mesmo Organismo de Investi-
mento Colectivo de Valores Mobiliários ;

d) 10 % dos instrumentos do mercado monetário de um mesmo emitente.

3. Os limites previstos nas alíneas b), c) e d) do número anterior podem não ser 
respeitados no momento da aquisição se, nesse momento, o montante ilíquido 
das obrigações ou dos instrumentos do mercado monetário ou o montante líqui-
do dos títulos emitidos não puder ser calculado.

4. O disposto nos números anteriores não se aplica no caso de valores mobi-
liários e instrumentos do mercado monetário emitidos ou garantidos por um 
Estado membro da OCDE, pelas suas autoridades locais ou regionais, por insti-
tuições internacionais de carácter público a que pertençam um ou mais Estados 
membros da OCDE ou por um terceiro Estado aceite pelo Banco de Cabo Verde.

Artigo 78º

Outros limites

O conjunto dos Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários 
geridos por uma entidade gestora não pode deter mais de:

a) 20 % das acções sem direito de voto de um mesmo emitente;

b) 50 % das obrigações de um mesmo emitente;

c) 60 % das unidades de participação de um mesmo Organismo de Investi-
mento Colectivo de Valores Mobiliários.

CAPÍTULO III

Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários com regimes 
especiais 

SECÇÃO I

Fundos de Tesouraria

Artigo 79º

Definição, denominação e regime

1. Fundos de tesouraria são fundos de investimento mobiliário abertos cuja 
política de investimento se orienta para activos que se caracterizam por uma 
elevada liquidez. 

2. A denominação dos fundos de tesouraria deve conter a expressão «fundo de 
tesouraria». 

3. Os fundos de tesouraria seguem o regime geral dos fundos de investimento 
mobiliário, com as especialidades constantes da presente secção. 
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Artigo 80º

Composição

1. Os activos que integrem os fundos de tesouraria devem caracterizar-se por 
uma elevada liquidez. 

2. Para os efeitos de aplicação das regras de composição deste tipo de fundos, 
são equiparados aos valores mobiliários referidos no nº 1 do Artigo 63º outros 
instrumentos representativos de dívida, transaccionáveis, que possuam liquidez e 
cujo valor possa ser determinado em qualquer momento.

3. Os fundos de tesouraria devem deter em permanência um mínimo de 35% 
do seu valor líquido global investido em valores mobiliários e depósitos bancários 
com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses, ou nos valores referidos 
no nº 2, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do referido valor lí-
quido global.

4. Os fundos de tesouraria não podem investir os seus capitais em acções, 
obrigações convertíveis ou obrigações que confiram o direito de subscrição de 
acções ou de aquisição a outro título de acções, em títulos de dívida subordina-
da, bem como em títulos de participação, a menos que exista instituição idónea 
obrigada a assegurar a respectiva liquidez. 

5. Não podem ser adquiridas para estes fundos unidades de participação de 
fundos fechados de investimento cujo regulamento de gestão não proíba o in-
vestimento nos valores referidos no número anterior. 

SECÇÃO II

Fundos de fundos

Artigo 81º

Definição, denominação e regime

1. São fundos de fundos os constituídos exclusivamente por unidades de parti-
cipação de outros fundos de investimento. 

2. A denominação destes fundos deve conter a expressão «fundos de fundos». 

3. Os fundos de fundos regem-se pelo disposto para os fundos mobiliários aber-
tos, com as especialidades constantes da presente secção. 

Artigo 82º

Composição

1. Os fundos de fundos podem investir os seus activos em fundos de investi-
mento domiciliados em Cabo Verde, em Estados membros da OCDE ou noutros 
aprovados pelo Banco de Cabo Verde.

2. Os fundos de fundos não podem aplicar mais de 20% do seu activo global num 
único fundo. 



392 393

3. Os fundos de fundos não podem investir mais de 30% dos seus activos em 
fundos de investimento administrados por uma mesma entidade gestora, sem 
prejuízo do disposto no número seguinte. 

4. Pode uma entidade gestora constituir fundos de fundos que integrem ex-
clusivamente unidades de participação de fundos administrados por ela ou por 
outra a ela ligada por relação de domínio ou de grupo, desde que esses fundos 
se encontrem identificados no regulamento de gestão e não sejam cobradas 
quaisquer comissões de emissão ou resgate. 

Artigo 83º

Deveres de informação

1. Os fundos de fundos devem indicar no regulamento de gestão, nos prospectos e 
nos documentos com fins de publicidade, as características dos fundos em que inves-
tem os seus capitais.

2. O regulamento de gestão dos fundos de fundos deve conter uma descrição 
geral das despesas e de outros custos relativos aos fundos em que se propõe in-
vestir e que se prevê venham a ser, directa ou indirectamente, suportados pelos 
participantes. 

SECÇÃO III

Outros fundos mobiliários

Artigo 84º

Outros fundos mobiliários

Podem constituir-se fundos cujo objecto seja o investimento em (i) produtos 
derivados, financeiros ou outros, (ii) metais preciosos ou títulos que os repre-
sentem, (iii) matérias primas e outros bens genericamente designados por 
“commodities” nos mercados internacionais, (iv) peças de arte, (v) direitos às 
prestações de atletas profissionais, (vi) fortemente endividados e especulativos 
(hedge funds), etc, desde que o Banco de Cabo Verde considere as respectivas 
entidades gestoras especialmente idóneas e os riscos do investimento estejam 
claramente identificados nos prospectos e em todo o material publicitário res-
pectivo.

CAPÍTULO IV

Informação

Artigo 85º

Dever de comunicação

1. Os membros dos órgãos de administração e os demais responsáveis pe-
las decisões de investimento dos Organismos de Investimento Colectivo em 
Valores Mobiliários informam a respectiva entidade gestora das aquisições e 
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alienações de acções ou de valores mobiliários que dão direito à aquisição de 
acções, efectuadas por eles, pelos respectivos cônjuges, por pessoas que com 
eles se encontrem em relação de dependência económica e por sociedades por 
eles dominadas, quer as aquisições sejam efectuadas em nome próprio, em 
representação ou por conta de terceiros, ou por estes por conta daqueles, no 
prazo de cinco dias contados da aquisição ou da alienação.

2. A entidade gestora envia ao Banco de Cabo Verde as informações recebidas 
em cumprimento do disposto no número anterior.

Artigo 86º

Direitos de voto

As entidades gestoras comunicam o Banco de Cabo Verde e ao mercado a jus-
tificação do sentido de exercício dos direitos de voto das acções da carteira dos 
Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários que gerem, nos 
termos a definir em regulamento.

TÍTULO IV

Fundos de investimento imobiliário

CAPÍTULO I

Disposições comuns

Artigo 87º

Tipos de fundos

Os fundos de investimento imobiliário podem ser abertos, fechados ou mistos.

Artigo 88º

Activo do fundo

1. O activo de um fundo de investimento imobiliário apenas pode ser constitu-
ído por imóveis e, a título acessório, por valores líquidos. 

2. Os imóveis podem integrar o activo de um fundo de investimento em direito 
de propriedade, de superfície, ou através de outros direitos com conteúdo equi-
valente. 

3. Os imóveis detidos pelos fundos de investimento imobiliário são prédios 
rústicos aptos para urbanização, prédios urbanos, incluindo fracções autónomas 
em propriedade horizontal.

4. Não podem ser adquiridos para os fundos de investimento imobiliário imó-
veis em regime de compropriedade, excepto:

a) Partes comuns de prédios em regime de propriedade horizontal;

b) No âmbito do desenvolvimento de promoção imobiliária, ou projectos de 
construção de imóveis, desde que exista um acordo sobre a constituição da 
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propriedade horizontal, o que deverá verificar-se logo que estejam reunidas 
as condições legais.

5. São equiparados a valores imobiliários as partes de capital que confiram o 
domínio absoluto de sociedades cujos activos imobilizados:

a) Corpóreos sejam constituídos por prédios referidos no nº 3;

b) Incorpóreos se relacionem exclusivamente, ou com excepções de valor ne-
gligenciável, com a aquisição e posse dos primeiros;

c) Cujo valor, somado ao dos bens móveis ou equipamentos instalados nesses 
prédios e afectos à sua utilização corrente, constitua pelo menos 95% dos 
activos totais.

6. Considera-se valores líquidos, para efeitos do disposto no n.º 1, numerário, 
depósitos bancários, certificados de depósito, unidades de participação de fundos 
de tesouraria e valores mobiliários transaccionáveis num mercado organizado de 
elevada liquidez.

7. O Banco de Cabo Verde pode definir, por regulamento, outros valores que 
possam integrar o activo de um fundo de investimento. 

Artigo 89º

Actividades e operações permitidas

1. Os fundos de investimento imobiliário podem desenvolver as seguintes acti-
vidades: 

a) Aquisição de imóveis para arrendamento ou destinados a outras formas de 
exploração onerosa; 

b) Aquisição de imóveis para revenda; 

c) Promoção da construção de imóveis. 

2. Os fundos de investimento imobiliário podem pagar imóveis que adquiram 
com diferimento no tempo, contando o crédito assim obtido para os limites ao 
seu  endividamento. 

3. O Banco de Cabo Verde pode definir, por regulamento, as condições e limites 
em que os fundo de investimento imobiliário podem utilizar instrumentos finan-
ceiros derivados para fins de cobertura de riscos. 

Artigo 90º

Operações vedadas

1. Aos fundos de investimento imobiliário é especialmente vedado: 

a) Onerar por qualquer forma os bens do seu património, excepto para a emis-
são de unidades preferenciais e para obtenção de empréstimos financeiros, 
dentro dos limites estabelecidos no presente diploma; 

b) Conceder crédito financeiro, incluindo a prestação de garantias; 
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2. As entidades gestoras não podem efectuar transacções imobiliárias entre di-
ferentes fundos de investimento imobiliário que administrem sem os pareceres 
concordantes dos auditores e dos depositários. 

Artigo 91º

Informação sobre a composição da carteira

1. As entidades gestoras de fundos de investimento imobiliário devem publicar 
trimestralmente, num dos jornais diários mais lidos no local da sua sede, com 
referência ao último dia do mês imediatamente anterior, a composição discrimi-
nada das aplicações de cada fundo de investimento que administrem, o respectivo 
valor líquido global e o número de unidades de participação em circulação.

2. Para cada imóvel integrante da carteira de aplicações do fundo de investimen-
to, serão indicados os seguintes elementos:

a) A natureza urbana, rústica ou mista do prédio;

b) A denominação do prédio e a sua situação por referência ao lugar, rua, nú-
meros de polícia ou confrontações;

c) A área do prédio, eventual valor da renda, datas e valores resultantes das 
duas últimas avaliações periciais;

d) Utilização;

e) O valor do imóvel contabilizado pela entidade gestora; 

f) Tratando-se de fracção autónoma, deverão ser também indicadas a letra ou 
letras da fracção e a sua localização no prédio em regime de propriedade 
horizontal.

3. Deverá ainda ser mencionado o conjunto imobiliário ou empreendimento 
em que o prédio, eventualmente, se encontre integrado.

CAPÍTULO II

Fundos de investimento imobiliário Abertos

Artigo 92º

Composição do património

1. Aos fundos de investimento imobiliário abertos são aplicáveis as seguintes 
regras: 

a) O valor dos imóveis não pode representar menos de 80% do activo total do 
fundo de investimento; 

b) O valor de um imóvel não pode representar mais de 33% do activo total do 
fundo de investimento; 

c) O valor dos imóveis arrendados, ou objecto de outras formas de exploração 
onerosa, a uma única entidade ou a um conjunto de entidades que, nos 
termos da lei, se encontrem em relação de domínio ou de grupo, ou que 
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sejam dominadas, directa ou indirectamente, por uma mesma pessoa não 
pode exceder 20% do activo total do fundo de investimento, a menos que 
haja dispersão de sublocatários ou subcontraentes; 

2. Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1:

a) Constitui um só imóvel o conjunto das fracções autónomas de um mesmo 
edifício submetido ao regime da propriedade horizontal e o conjunto de 
edifícios contíguos funcionalmente ligados entre si pela existência de partes 
comuns afectas ao uso de todas ou algumas unidades ou fracções que os 
compõem;

b) Pode considerar-se como diferentes imóveis um só terreno para construção 
destinado a uma pluralidade de projectos de desenvolvimento, ou de tipos 
de utilização.

3. A entidade gestora deve conhecer as relações previstas na alínea c) do n.º 1.

4. Os limites definidos nas alíneas a) a c) do n.º 1 são aferidos em relação à mé-
dia dos valores verificados no final de cada um dos últimos seis meses, devendo 
ser respeitados no prazo de dois anos a contar da data de constituição do fundo 
de investimento. 

5. Em casos devidamente fundamentados pela entidade gestora, poderá o Banco 
de Cabo Verde autorizar que os fundos de investimento imobiliário detenham 
transitoriamente uma estrutura patrimonial que não respeite algumas das dis-
posições do n.º 1.

Artigo 93º

Endividamento

O fundo de investimento aberto pode endividar-se até um limite de 35% do seu 
activo total. 

CAPÍTULO III

fundos de investimento imobiliário Fechados

Artigo 94º

Natureza

1. Os fundos de investimento imobiliário fechados regem-se subsidiariamente 
pela lei aplicável às sociedades comerciais anónimas.

2. A oferta de distribuição de unidades de participação de fundos de investi-
mento imobiliário fechados pode ser pública ou particular. 

3. O prazo da oferta de distribuição tem a duração máxima de 60 dias, ocorren-
do a liquidação financeira para todos os participantes no final do prazo estabe-
lecido. 

4. Quando o interesse dos investidores o justifique, pode ser recusada a autori-
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zação para a constituição de novos fundo de investimento imobiliário fechados 
enquanto não estiver integralmente realizado o capital de outros fundos de inves-
timento imobiliário fechados administrados pela mesma entidade gestora. 

Artigo 95º

Duração do fundo

1. Os fundos de investimento imobiliário fechados podem ter duração determi-
nada ou indeterminada. 

2. Nos fundos de investimento imobiliário fechados de duração determinada, 
esta não pode exceder 10 anos, sendo permitida a sua prorrogação uma ou mais 
vezes, por períodos não superiores ao inicial, desde que obtida a autorização do 
Banco de Cabo Verde e a deliberação favorável da assembleia de participantes, e 
o regulamento de gestão permita o resgate das unidades de participação pelos 
participantes que, por escrito, tenham manifestado estar contra a prorrogação. 

3. Os fundos de investimento imobiliário fechados com duração indeterminada 
só são autorizados se:

a) No regulamento de gestão estiver prevista a admissão à negociação das res-
pectivas unidades de participação em mercado regulamentado;

b) Uma instituição de crédito ou sociedade de gestão financeira com sede em 
Cabo Verde, em países da OCDE ou em Estados aprovados pelo Banco de 
Cabo Verde, singularmente ou em consórcio, assegurarem a liquidez de um 
mercado secundário para as respectivas unidades de participação, em ter-
mos que o mesmo Banco aprove; ou

c) For dada aos participantes a faculdade de deliberarem a liquidação do fun-
do antes de decorridos 10 anos sobre a sua constituição.

Artigo 96º

Aumentos e reduções de capital

1. Mediante verificação pelo Banco de Cabo Verde dos requisitos legais e regula-
mentares, podem ser realizados aumentos e reduções de capital, quando previstos no 
regulamento de gestão. 

2. O aumento do capital deve respeitar as seguintes condições: 

a) Terem decorrido pelo menos seis meses desde a data de constituição do fun-
do de investimento ou da de realização do último aumento de capital; 

b) Ser aprovado em assembleia de participantes, nas condições definidas no 
regulamento de gestão, devendo a deliberação definir igualmente as con-
dições do aumento, designadamente se a subscrição é reservada aos actuais 
participantes do fundo de investimento; 

c) Ser precedido da elaboração de relatórios de avaliação dos imóveis do fun-
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do de investimento por dois peritos independentes, com uma antecedência 
não superior a seis meses relativamente à data de realização do aumento; 

d) Definição do preço de subscrição pela entidade gestora com base em cri-
térios objectivos e devidamente fundamentados no prospecto da oferta, 
tomando como referência o valor patrimonial das unidades de participa-
ção e, para os fundos de investimento imobiliário admitidos à negociação 
em mercado regulamentado, considerando ainda o valor de mercado das 
unidades de participação, devendo, em qualquer dos casos, o auditor do 
fundo de investimento emitir parecer sobre o preço assim fixado. 

3. A redução do capital apenas se pode verificar em caso de reembolso das 
unidades de participação preferenciais, ou dos participantes que se tenham 
manifestado contra a prorrogação da duração do fundo de investimento e em 
casos excepcionais, devidamente justificados pela entidade gestora, devendo ser 
respeitadas, com as devidas adaptações, as condições previstas nas alíneas b), c) e 
d) do número anterior. 

Artigo 97º

Assembleia de participantes

1. Dependem de deliberação favorável da assembleia de participantes de um 
fundo de investimento imobiliário: 

a) O aumento das comissões que constituem seu encargo; 

b) A modificação substancial da sua política de investimentos; 

c) A modificação da política de distribuição dos seus resultados; 

d) O aumento e redução do seu capital, excepto a redução que resulte do reem-
bolso de unidades preferenciais, que não carece de deliberação; 

e) A prorrogação da sua duração; 

f) A substituição da entidade gestora; 

g) A sua liquidação, nos termos previstos no Artigo 99º.

2. Em caso algum, a assembleia pode pronunciar-se sobre decisões concretas de 
investimento ou aprovar orientações ou recomendações sobre esta matéria que não 
se limitem ao exercício da competência referida na alínea b) do número anterior. 

3. O regulamento de gestão deve definir as regras de convocação e funciona-
mento e as competências da assembleia, aplicando-se, na sua falta ou insuficiên-
cia, o disposto na lei para as sociedades anónimas. 

Artigo 98º

Composição do património

1. Aos fundos de investimento imobiliário fechados é aplicável o disposto nos 
Artigo 92º e Artigo 93º, com as seguintes adaptações: 
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a) O valor de um imóvel não pode representar mais de 50% do activo total do 
fundo de investimento; 

b) O valor dos imóveis arrendados, ou objecto de outras formas de exploração 
onerosa, a uma única entidade ou a um conjunto de entidades que, nos ter-
mos da lei, se encontrem em relação de domínio ou de grupo, ou que sejam 
dominadas, directa ou indirectamente, por uma mesma pessoa, singular ou 
colectiva, não pode superar 33% do activo total do fundo de investimento; 

c) O fundo de investimento pode endividar-se até um limite de 50% do seu 
activo total. 

2. Em caso de aumento de capital do fundo de investimento, o limite definido na 
alínea a) do n.º 1 do Artigo 92º deve ser respeitado no prazo de um ano a contar 
da data do aumento de capital, relativamente ao montante do aumento. 

Artigo 99º

Liquidação

Os participantes dos fundos de investimento imobiliário fechados podem exigir 
a respectiva liquidação:

a) Desde que tal possibilidade esteja prevista no regulamento de gestão; 

b) Quando, prevendo este a admissão à negociação em mercado regulamenta-
do das unidades de participação, esta se não verifique no prazo de 12 meses 
a contar da data de constituição do fundo; ou

c) Quando as entidades referidas na alínea b) do nº 3 do Artigo 95º não asse-
gurarem um mercado secundário líquido para as unidades de participação, 
ou o façam a preços significativamente inferiores ao valor das unidades, 
como for decidido pelo Banco de Cabo Verde, ex officio ou a requerimento 
fundamentado de qualquer participante.

CAPÍTULO IV

Fundos de investimento imobiliário mistos

Artigo 100º

Regime aplicável

Os fundos de investimento imobiliário mistos regem-se pelo disposto no pre-
sente capítulo e, subsidiariamente, no anterior, em tudo o que não for incompa-
tível com a sua natureza. 

Artigo 101º

Capital fixo e variável

1. O capital dos fundos de investimento imobiliário mistos é composto por uma 
parte fixa e por uma parte variável, representadas por duas categorias distintas de 
unidades de participação. 
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2. A parte fixa do capital do fundo de investimento misto não pode ser inferior 
à sua parte variável. 

Artigo 102º

Categorias de unidades de participação

1. As unidades de participação representativas da parte fixa do capital do fundo 
de investimento misto conferem o direito à participação em assembleia de parti-
cipantes e à partilha do respectivo património líquido em caso de liquidação. 

2. As unidades de participação representativas da parte variável do capital do 
fundo de investimento misto apenas conferem direito: 

a) À distribuição prioritária de uma quota-parte dos resultados do fundo de in-
vestimento; 

b) Ao resgate das unidades de participação, nos termos definidos no presente 
diploma e no regulamento de gestão do fundo de investimento; 

c) Ao reembolso prioritário do seu valor em caso de liquidação do fundo de 
investimento. 

Artigo 103º

Distribuição dos resultados

O regulamento de gestão define, de forma clara e objectiva, quanto à distribui-
ção dos resultados referentes às unidades de participação representativas da parte 
variável do capital do fundo de investimento misto: 

a) O modo de cálculo da percentagem dos resultados do fundo de investimento a 
distribuir; 

b) A periodicidade e datas de distribuição. 

Artigo 104º

Subscrições e resgates

1. A comercialização de unidades de participação representativas da parte vari-
ável do capital do fundo de investimento misto só pode ter início após a integral 
subscrição das unidades de participação representativas da parte fixa do capital 
do mesmo fundo e nas condições definidas no respectivo regulamento de gestão. 

2. Os preços de subscrição e de resgate das unidades de participação represen-
tativas da parte variável do capital do fundo de investimento correspondem ao 
valor fixado no respectivo regulamento de gestão, acrescido ou diminuído, res-
pectivamente, de eventuais comissões de subscrição ou resgate, a suportar pelos 
participantes.

3. Às subscrições e resgates das unidades de participação representativas da par-
te variável do capital do fundo de investimento misto é aplicável, com as devidas 
adaptações, o regime definido para os fundos abertos.
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4. O Banco de Cabo Verde pode determinar a transformação de um fundo de 
investimento misto em fechado, caso a subscrição das unidades de participação 
representativas da parte variável do capital do fundo não se verifique no prazo de 
dois anos a contar da respectiva data de constituição. 

Artigo 105º

Suspensão das subscrições e resgates

1. À suspensão das subscrições e resgates das unidades de participação repre-
sentativas da parte variável do capital do fundo de investimento misto é aplicável, 
com as devidas adaptações, o disposto para os fundos abertos. 

2. Logo que a parte variável do capital do fundo de investimento misto iguale 
a sua parte fixa, suspendem-se automaticamente as subscrições das unidades de 
participação representativas da primeira, devendo o regulamento de gestão do 
fundo de investimento estabelecer os critérios de rateio para os pedidos de subs-
crição que ainda não tenham sido satisfeitos. 

3. A suspensão referida no número anterior só pode ser levantada em caso de 
aumento da parte fixa do capital do fundo de investimento ou da ocorrência de 
resgates representativos de, pelo menos, 10% da mesma.

Artigo 106º

Composição do património

Aos fundos de investimento imobiliário mistos é aplicável o regime disposto 
para os fundos abertos.

CAPÍTULO V

Unidades Preferenciais

Artigo 107º

Noção

1. Nos fundos imobiliários abertos e na componente aberta dos mistos pode 
haver unidades preferenciais, que oneram determinados prédios possuídos pelo 
fundo, correspondendo cada uma a uma percentagem fixa e invariável do valor 
de cada prédio. 

2. As unidades preferenciais não partilham dos demais activos do fundo. 

3. O valor das unidades preferenciais não é uniforme, pela sua natureza, e não é 
publicado.

Artigo 108º

Direitos especiais

1. Estas unidades conferem aos seus titulares apenas o direito de partilhar os 
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rendimentos gerados pelo prédio que oneram e o produto da sua alienação, no 
caso de liquidação do fundo. 

2. Os titulares das unidades que, em conjunto, oneram a totalidade de um pré-
dio, podem em qualquer momento, por unanimidade, requerer o seu resgate, 
quer em espécie, quer em dinheiro, obtido pela respectiva venda. 

Artigo 109º

Remuneração em espécie

A remuneração das unidades preferenciais pode consistir, total ou parcialmen-
te, no direito a ocupar em cada ano civil o prédio que oneram, por um ou mais 
períodos determinados. 

Artigo 110º

Segregação dos prédios onerados

Os prédios onerados por unidades preferenciais contribuem para o valor total 
do fundo, mas são segregados deste para a determinação do valor das unidades 
comuns, até à concorrência da percentagem do seu valor onerada pela emissão de 
unidades preferenciais. 

Artigo 111º

Encargos especiais

O regulamento de gestão pode estipular uma comissão adicional incidente ape-
nas sobre as unidades preferenciais. 

Artigo 112º

Registo

A emissão e o resgate ou extinção de unidades preferenciais estão sujeitas a ins-
crição num registo próprio mantido pelo banco depositário.

Artigo 113º

Transmissão

1. A transmissão inter vivos de unidade preferenciais opera-se por escrito par-
ticular em que obrigatoriamente outorgam o alienante, o adquirente e o banco 
depositário.

2. O banco depositário identificará as partes alienantes e adquirentes com a 
máxima diligência e responde pela estrita observância da lei e do regulamento 
do fundo no tocante ao contrato de transmissão de unidades preferenciais, não 
podendo outorgá-lo se ela se não verificar.

3. O banco depositário arquiva uma das vias originais do contrato de trans-
missão de unidades preferenciais e procede ao registo do respectivo titular, ou 
titulares.
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CAPÍTULO VI

Avaliação do Património Imobiliário

Artigo 114º

Avaliações imobiliárias

1. Os imóveis dos fundos de investimento imobiliário devem ser avaliados 
por dois peritos independentes, designados de comum acordo entre a entidade 
gestora e o depositário, uma vez, pelo menos, em cada ano civil e nas seguintes 
situações: 

a) Previamente à sua aquisição e alienação, não podendo a data de referência 
da avaliação do imóvel ser superior a seis meses relativamente à data do 
contrato em que é fixado o preço da transacção; 

b) Previamente ao desenvolvimento de projectos de construção, por forma, 
designadamente, a determinar o valor do imóvel a construir; 

c) Sempre que ocorram circunstâncias susceptíveis de induzir alterações signi-
ficativas no valor do imóvel; 

2. O valor atribuído aos imóveis pela entidade gestora não poderá exceder o 
mais elevado das duas avaliações. 

Artigo 115º

Objectivo da avaliação

A avaliação de um imóvel tem por fim de fornecer à entidade gestora uma in-
formação objectiva quanto ao melhor preço que poderia se obtido se aquele fosse 
transaccionado entre partes não coagidas, em condições normais de mercado no 
momento da avaliação, para o que devem os peritos avaliadores utilizar preferen-
cialmente os métodos descritos nos artigos seguintes.

Artigo 116º

Método comparativo

1. Consiste na avaliação do imóvel por comparação, ou seja, em função de tran-
sacções ou propostas efectivas de aquisição relativamente a imóveis com idênticas 
características físicas e funcionais, cuja localização se insira numa mesma área do 
mercado imobiliário. 

2. A utilização deste método requer a existência duma amostra representativa e 
crível de transacções ou propostas efectivas de aquisição, que não se apresentem 
desfasadas relativamente ao momento de avaliação. 

Artigo 117º

Método de actualização das rendas futuras

Consiste na determinação do valor do imóvel através do somatório dos fluxos 
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de caixa efectiva ou previsivelmente libertados e do seu valor residual no final do 
período de investimento previsto ou da sua vida útil, actualizados a uma taxa de 
mercado para aplicações com perfil de risco semelhante. 

Artigo 118º

Método dos múltiplos do rendimento

Consiste na determinação do valor do imóvel pelo o quociente entre a renda 
anual efectiva ou previsivelmente libertada, liquida de encargos de conservação 
e manutenção, e uma taxa de remuneração adequada às suas características e ao 
nível de risco do investimento, tendo em conta as condições gerais do mercado 
imobiliário no momento da avaliação. 

Artigo 119º

Método de substituição

1. Consiste na determinação do valor do imóvel pela soma do valor de mercado 
do terreno e de todos os custos necessários para a construção de um imóvel com 
as mesmas características físicas e funcionais. 

2. Na determinação do valor final do imóvel, devem ser considerados, designa-
damente, a depreciação em função da sua antiguidade, o estado de conservação e 
estimativa de vida útil, bem como as margens de lucro geralmente praticadas. 

Artigo 120º

Outros métodos

1. Os peritos avaliadores devem optar pelo método ou métodos mais adequados 
à situação concreta do imóvel em causa. 

2. Na avaliação, devem os peritos avaliadores tomar em consideração todos os 
elementos que, tendo em conta o método escolhido, possam afigurar-se como 
relevantes, designadamente, o estado de conservação do imóvel e a respectiva 
situação. 

3. Se houver circunstâncias especiais que não permitam ao perito determinar 
correctamente o valor do imóvel pelos métodos descritos no Artigo 116ºe seguin-
tes, o seu relatório de avaliação fundamentará as razões que o levaram a excluí-
los, adoptando outro mais adequado. 

4. Quando não estiver acessível informação essencial para a correcta avaliação 
de um imóvel, o perito evidenciará no seu relatório as limitações do valor deter-
minado. 

Artigo 121º

Relatório de avaliação

O relatório de avaliação conterá obrigatoriamente: 
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1. Elementos descritivos:

a) A identificação do avaliador e, caso seja uma pessoa colectiva, a dos peritos 
intervenientes; 

b) A identificação do imóvel objecto da avaliação; 

c) A identificação do fundo e da entidade gestora; 

d) A data a que se reporta a avaliação e a da última efectuada ao imóvel.

2. Elementos de avaliação: 

a) A descrição pormenorizada das características do imóvel, designadamente 
a sua localização, estado de conservação, tipo de construção e o fim a que 
se destina; 

b) Análise do mercado em que o imóvel se insere, designadamente pela situa-
ção geográfica, e das infra-estruturas circundantes que possam influenciar 
o seu valor; 

c) Descrição das diligências efectuadas, dos estudos e dados sectoriais utili-
zados e doutras informações relevantes para a determinação do valor do 
imóvel; 

d) Fundamentação da escolha do ou dos métodos de avaliação e descrição 
pormenorizada da sua aplicação; 

e) O valor da renda à data da avaliação, se o imóvel se encontrar arrendado, e, 
se a renda for inferior à livre ou o prédio estiver devoluto, a estimativa da 
que poderia obter em regime de mercado livre; 

f) A estimativa dos encargos de conservação, manutenção e outros indispensá-
veis à optimização económica da exploração do imóvel; 

g) A justificação das taxas de actualização, remuneração, capitalização, depre-
ciação e doutros parâmetros utilizados pelo avaliador; 

h) A enumeração das transacções ou propostas efectivas de aquisição de imóveis 
com características idênticas às do avaliado que hajam contribuído para a deter-
minação do valor deste; 

i) A indicação do valor encontrado para o imóvel. 

3. Elementos de responsabilização: 

a) Indicação de reservas ao valor encontrado para o imóvel, em resultado da 
insuficiência da informação disponível; 

b) Declaração do avaliador de ter realizado a avaliação com estrita observância 
do que neste diploma se exige; 

c) Identificação das sociedades que se encontrem em relação de domínio ou de 
grupo com a entidade gestora e com as quais os peritos avaliadores mante-
nham relações de trabalho subordinado. 
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Artigo 122º

Informação

1.  O Banco de Cabo Verde pode, sempre que o entenda necessário, questionar 
os peritos avaliadores relativamente a qualquer matéria relacionada com a sua 
actividade de avaliação de imóveis de fundos de investimento imobiliário. 

2. As entidades gestoras devem enviar ao Banco de Cabo Verde todos os relató-
rios de avaliação que: 

a) Apresentem estimativas do valor do imóvel com reservas; 

b) Apresentem valores que divirjam mais de 25%; 

c) Contenham métodos de avaliação diferentes dos referidos no presente diploma.

3. As entidades gestoras devem enviar ao Banco de Cabo Verde, no prazo de 
3 dias após a sua solicitação, informações relativas à avaliação de bens imóveis 
integrantes das carteiras de fundos investimento imobiliário.

Artigo 123º

Cálculo e divulgação do valor patrimonial das unidades de participação

1. O valor patrimonial das unidades de participação é calculado de acordo com 
a periodicidade estabelecida no respectivo regulamento de gestão, dentro dos li-
mites e condições definidos por regulamento do Banco de Cabo Verde, sendo, no 
mínimo, calculado mensalmente, com referência ao último dia do mês.

2. As regras de valorização do património dos fundos de investimento imobili-
ário são definidas por regulamento do Banco de Cabo Verde. 

3. O valor patrimonial das unidades de participação é divulgado no dia seguinte ao do 
seu apuramento através de publicação, nos termos do presente diploma, bem como nos 
locais e através dos meios previstos para a comercialização das unidades de participação 
do fundo de investimento.

TÍTULO V

Fundos de Pensões

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 124º

Âmbito

O presente título regula a constituição e o funcionamento dos fundos de pensões.

 Artigo 125º

Noção e objecto dos fundos de pensões

Os fundos de pensões são patrimónios exclusivamente afectos à realização de 
um ou mais planos de pensões. 
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Artigo 126º

Gestão e depósito dos fundos de pensões

Os fundos de pensões são geridos por uma ou várias entidades gestoras e os 
valores a eles adstritos são depositados num ou mais depositários, de acordo com 
as disposições do presente diploma e, em especial, do Capítulo V do presente 
Título.

 CAPÍTULO II

Planos de Pensões

Artigo 127º

Definição

1. Consideram-se planos de pensões, os programas que definem as condições 
em que se constitui o direito ao recebimento de uma pensão a título de pré-
-reforma, reforma antecipada, reforma por velhice, reforma por invalidez ou ain-
da em caso de sobrevivência, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do Artigo 130º, 
entendendo-se estes conceitos nos termos em que eles se encontrem definidos no 
respectivo plano. 

2.  Os planos de pensões podem revestir a natureza de regimes profissionais 
complementares, desde que dêem igualmente cumprimento ao disposto na le-
gislação respectiva. 

3.  Os planos de pensões podem prever expressamente a possibilidade de garan-
tia dos encargos inerentes ao pagamento das pensões, nomeadamente os devidos 
a título de contribuições para a segurança social e os decorrentes de contratação 
colectiva. 

Artigo 128º

Associados, participantes, contribuintes e beneficiários

Para os efeitos deste decreto-lei, designam-se:

a) «Associados» as pessoas colectivas cujos planos de pensões são objecto de 
financiamento por um fundo de pensões; 

b) «Participantes» as pessoas singulares em função de cujas circunstâncias 
pessoais e profissionais se definem os direitos consignados nos planos de 
pensões, independentemente de contribuírem ou não para o seu financia-
mento; 

c) «Contribuintes» as pessoas singulares que contribuem para o fundo ou as 
pessoas colectivas que efectuem contribuições em nome e a favor dos par-
ticipantes; 

d) «Beneficiários» as pessoas singulares com direito aos benefícios estabeleci-
dos no plano de pensões, tenham ou não sido participantes.
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Artigo 129º

Tipos de planos de pensões

1. Os planos de pensões podem, com base no tipo de garantias estabelecidas, clas-
sificar-se em: 

a) Planos de benefício definido - quando os benefícios se encontram previa-
mente definidos e as contribuições são calculadas por forma a garantir o 
pagamento daqueles benefícios; 

b) Planos de contribuição definida - quando as contribuições são previamente 
definidas e os benefícios são os determinados em função do montante das 
contribuições entregues e dos respectivos rendimentos acumulados; 

c) Planos mistos - quando se conjugam as características dos planos de bene-
fício definido e de contribuição definida. 

2. Os planos de pensões podem, com base na forma de financiamento, classifi-
car-se em: 

a)  Planos contributivos - quando existem contribuições dos participantes;

b) Planos não contributivos - quando o plano é financiado exclusivamente 
pelo associado. 

3. Salva disposição em contrário estabelecida no plano de pensões, são consi-
derados não contributivos os planos de pensões de benefício definido em que 
as contribuições efectuadas pelos participantes tenham carácter obrigatório es-
tabelecido por lei ou por instrumento de regulamentação colectiva das relações 
laborais. 

Artigo 130º

Forma de pagamento dos benefícios

1. No momento em que se inicia o pagamento da pensão estabelecida, pode ser 
concedida a sua remição parcial, em capital, ou a sua transformação noutro tipo 
de renda, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições:

a) Esteja prevista no plano de pensões;

b) Seja formulado por escrito um pedido pelo futuro beneficiário à entidade 
gestora, até à data de início do pagamento da pensão.

2. O montante do capital de remição, bem como o valor actual da renda pro-
veniente da transformação, não pode ser superior a um terço do valor actual da 
pensão estabelecida, calculado de acordo com bases técnicas a definir pelo Banco 
de Cabo Verde.

 3. Mediante acordo entre a entidade gestora, o associado e o beneficiário é possí-
vel a remição total da pensão que se encontra em pagamento, desde que o montante 
da prestação periódica mensal seja inferior à décima parte do salário mínimo na-
cional para a generalidade dos trabalhadores, em vigor à data da remição.



408 409

 4. No caso de fundos de pensões que financiam planos contributivos, os be-
neficiários têm direito ao reembolso do montante determinado em função das 
contribuições efectuadas pelos participantes, em qualquer das situações previstas 
no n.º 1 do Artigo 127º e ainda em caso de desemprego de longa duração, doença 
grave ou incapacidade permanente para o trabalho, definidos estes conceitos pela 
legislação em vigor 

5. O reembolso previsto no n.º 4 pode ser efectuado, por uma ou mais vezes, 
sob a forma de renda, capital ou qualquer combinação destes, aplicando-se as 
condições referidas no nº 2 apenas ao valor que não resulte das contribuições do 
participante. 

Artigo 131º

Direitos adquiridos

1. Consideram-se adquiridos os direitos que os participantes mantenham aos 
benefícios consignados no plano de pensões, de acordo com as respectivas regras, 
seja qual for a situação do vínculo com o associado. 

2. Os que estejam nas condições do número anterior designam-se «participan-
tes com direitos adquiridos». 

CAPÍTULO III

Regime geral dos Fundos de Pensões

Artigo 132º

Tipos de fundos de pensões

1. Os fundos de pensões podem ser fechados ou abertos:

a) Considera-se que é fechado quando disser respeito apenas a um associado 
ou, existindo vários associados, quando existir um vínculo de natureza em-
presarial, associativo, profissional ou social entre eles e seja necessário o seu 
assentimento para a inclusão de novos associados no fundo;

b) Considera-se que é aberto quando não se exigir a existência de qualquer 
vínculo entre os diferentes aderentes ao fundo, dependendo a adesão ao 
fundo unicamente da aceitação pela entidade gestora. 

2. Os fundos de pensões fechados podem ser constituídos por iniciativa de uma 
empresa ou grupos de empresas, de associações, designadamente de âmbito só-
cio-profissional, ou por acordo entre associações patronais e sindicais. 

3. Os fundos de pensões abertos podem ser constituídos por iniciativa de qualquer 
entidade autorizada a gerir fundos de pensões, sendo o seu valor líquido global 
dividido em unidades de participação, inteiras ou fraccionadas, que podem ser 
representadas por certificados. 
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Artigo 133º

Autorização para a constituição de fundos de pensões

1. Compete ao Banco de Cabo Verde a autorização para constituição de fundos 
de pensões, nos termos do presente diploma. 

2. No caso dos fundos de pensões fechados, a autorização é concedida a requeri-
mento conjunto das entidades gestoras e dos associados fundadores, acompanhado 
do projecto de contrato constitutivo e do plano técnico-actuarial, no caso de planos 
de benefício definido ou mistos. 

3. No caso dos fundos de pensões abertos, a autorização é concedida a reque-
rimento da entidade gestora, acompanhado do projecto de regulamento de ges-
tão. 

4. Da decisão de indeferimento do Banco de Cabo Verde cabe recurso para o 
membro do Governo responsável pela área das finanças. 

Artigo 134º

Constituição dos fundos de pensões fechados

1. Os fundos de pensões fechados constituem-se por contrato escrito celebrado 
entre as entidades gestoras e os associados fundadores, o qual, bem como as res-
pectivas alterações, serão publicados no Boletim Oficial. 

2. Os planos de pensões a financiar através de fundos de pensões fechados po-
dem ser de benefício definido, de contribuição definida ou mistos. 

3. Do contrato escrito devem constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

a) Identificação das partes contraentes;

b) Denominação do fundo de pensões;

c) Denominação, capital social e sede da entidade ou entidades gestoras; 

d) Identificação dos associados;

e) Indicação das pessoas que podem ser participantes, contribuintes e benefi-
ciárias do fundo;

f) Valor do património inicial do fundo, discriminando os bens que lhe ficam 
adstritos; 

g) Objectivo do fundo e respectivo plano ou planos de pensões a financiar;

h) Regras de administração do fundo e representação dos associados;

i) No caso de fundos que financiam planos contributivos, forma de represen-
tação dos participantes e beneficiários, a qual não pode ser delegada no 
associado; 

j) Condições em que se fará a transferência de gestão do fundo para outra 
entidade gestora ou do depósito dos seus títulos e outros documentos para 
outro depositário; 
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k) Direitos dos participantes quando deixem de estar abrangidos pelo fundo, e 
destes e dos beneficiários, quando o fundo se extinguir ou quando qualquer 
dos associados se extinguir ou abandonar o fundo, sem prejuízo do dispos-
to no Artigo 144º; 

l) Se podem ser concedidos empréstimos aos participantes e sob que forma;

m) Condições em que as entidades gestoras e os associados se reservam o di-
reito de modificar as cláusulas acordadas; 

n) Causas de extinção do fundo, sem prejuízo do disposto no Artigo 144º.

Artigo 135º

Contrato de gestão de fundos de pensões fechados

1. Entre os associados e a entidade gestora ou entidades gestoras de um fundo 
de pensões fechado deve ser celebrado um contrato de gestão. 

2. Do contrato de gestão constarão obrigatoriamente:

a) Denominação do fundo de pensões;

b) Denominação, capital social e sede da entidade gestora ou entidades gestoras 
do fundo; 

c) Nome e sede dos depositários;

d) Remuneração das entidades gestoras;

e) Remuneração dos depositários, desde que não se preveja o acordo prévio do 
associado para a fixação daquela remuneração; 

f) Política de aplicações do fundo;

g) Condições em que são concedidas as pensões, se directamente pelo fundo 
ou se através de contratos de seguro;

h) Regulamento que estabeleça as condições em que podem ser concedidos 
empréstimos aos participantes, no caso de estar prevista tal concessão; 

i) Condições em que as partes contratantes se reservam o direito de modificar 
o contrato de gestão inicialmente celebrado;

j) Estabelecimento do rendimento mínimo garantido e duração desta garantia, 
caso a entidade gestora assuma o risco de investimento; 

k) Penalidades em caso de descontinuidade da gestão do fundo;

l) Direitos, obrigações e funções da entidade ou entidades gestoras, nos termos 
da lei e do regulamento; 

m) Mecanismo de articulação e consolidação de informação entre as entidades 
gestoras, quando aplicável; 

n) Indicação do eventual estabelecimento de contratos de mandato da gestão de 
investimentos, actuarial ou administrativa, nos termos do n.º 7 do Artigo 154º.
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3. O contrato de gestão não pode derrogar ou alterar disposições contidas no 
contrato constitutivo. 

4. Nos casos em que um fundo de pensões fechado é gerido por mais do que 
uma entidade gestora, como permitem os nºs 4 e 5 do Artigo 154º, as disposições 
constantes das alíneas c), d), e), f), j), l) e o) do n.º 2 podem constar de contrato 
a estabelecer individualmente entre o(s) associado(s) e cada entidade gestora do 
fundo. 

5. Deve ser remetido ao Banco de Cabo Verde um exemplar do contrato de ges-
tão e das suas alterações.

Artigo 136º

Constituição de fundos de pensões abertos

1. Os fundos de pensões abertos consideram-se constituídos no dia da entrega 
da primeira contribuição, efectuada nos termos do respectivo regulamento de 
gestão, o qual deverá ser objecto, bem como as respectivas alterações, de publica-
ção no Boletim Oficial. 

2. Do regulamento de gestão devem constar obrigatoriamente os seguintes 
elementos: 

a) Denominação do fundo de pensões;

b) Denominação, capital social e sede da entidade gestora;

c) Nome e sede dos depositários;

d) Definição dos conceitos necessários ao conveniente esclarecimento das 
condições contratuais; 

e) Valor da unidade de participação na data de início do fundo;

f) Forma de cálculo do valor da unidade de participação;

g) Dias fixados para o cálculo do valor da unidade de participação;

h) Política de aplicações do fundo;

i) Remuneração máxima da entidade gestora;

j) Limites máximo e mínimo das comissões de emissão e de reembolso das 
unidades de participação, explicitando-se claramente a sua forma de inci-
dência; 

k) Remuneração máxima dos depositários;

l) Condições em que se fará a transferência da gestão do fundo para outra 
entidade gestora ou do depósito dos seus títulos e outros documentos para 
outro depositário; 

m) Estabelecimento do rendimento mínimo garantido e duração desta garan-
tia, explicitando-se a forma como a política de aplicações irá prosseguir este 
objectivo, caso a entidade gestora assuma o risco de investimento; 



412 413

n) Condições em que a entidade gestora se reserva o direito de modificar as 
cláusulas do regulamento de gestão;

o) Causas de extinção do fundo, sem prejuízo do disposto no Artigo 144º;

p) Processo a adoptar no caso de extinção do fundo;

q) Direitos, obrigações e funções da entidade gestora, nos termos das normas 
legais e regulamentares; 

r) Indicação do eventual estabelecimento de contratos de mandato da gestão de 
investimentos, actuarial ou administrativa, nos termos do n.º 7 do Artigo 154º. 

3. As alterações do regulamento de gestão que aumentem as comissões a pagar 
pelos participantes ou pelo fundo ou alterem a política de investimentos entram 
em vigor 90 dias após a sua publicação num jornal de grande circulação. 

4. Os contratos de adesão aos fundos de pensões abertos devem incluir o respec-
tivo regulamento de gestão. 

5. Deve ser calculado e publicado num jornal de grande circulação na sede da 
entidade gestora do fundo de pensões, com periodicidade mínima mensal, o 
valor da unidade de participação, a composição discriminada das aplicações do 
fundo e o número de unidades de participação em circulação.

6. O valor de cada unidade de participação determina-se dividindo o valor lí-
quido global do fundo pelo número de unidades de participação em circulação. 

7. O valor líquido global do fundo é o dos activos que o integram, valorizados de 
acordo com as disposições legais, líquido do valor das eventuais responsabilidades já 
vencidas e não pagas. 

Artigo 137º

Adesão individual a fundos de pensões abertos

1. A adesão individual a um fundo de pensões aberto efectua-se através da subs-
crição inicial de unidades de participação por contribuintes. 

2. Em caso de adesão individual a um fundo de pensões aberto, as unidades de 
participação são pertença dos participantes. 

3. Os planos de pensões a financiar através da adesão individual a um fundo de 
pensões aberto só podem ser de contribuição definida.

 4. No momento da aquisição das primeiras unidades de participação, deve ser 
celebrado um contrato de adesão individual ao fundo de pensões, entre o contri-
buinte e a entidade gestora, do qual devem constar: 

a) Denominação do fundo de pensões;

b) Condições em que serão devidos os benefícios;

c) Condições de transferência das unidades de participação de um participante 
para outro fundo de pensões, especificando eventuais penalizações que lhe 
sejam aplicáveis; 
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d) Quantificação das remunerações e comissões que serão cobradas.

5. As pessoas singulares contribuintes devem dar o seu acordo escrito ao re-
gulamento de gestão do fundo, presumindo-se, na sua falta, que não tomaram 
conhecimento daquele, assistindo-lhes, neste caso, o direito de resolução da 
adesão individual no prazo definido no Artigo 139ºe de serem reembolsados da 
totalidade das importâncias pagas. 

6. É vedada a concessão de empréstimos aos participantes com base nas unida-
des de participação detidas. 

7. Relativamente às informações constantes do contrato de adesão individual, apli-
ca-se o disposto na parte final do n.º 5, bem como no Artigo 139º e Artigo 140º. 

Artigo 138º

Adesão colectiva a fundos de pensões abertos

1. A adesão colectiva a um fundo de pensões aberto efectua-se através da subs-
crição inicial de unidades de participação pelos associados que pretendam aderir 
-lhe. 

2. Numa única adesão colectiva, podem coexistir vários associados, desde 
que exista um vínculo de natureza empresarial, associativo, profissional ou 
social entre os mesmos e seja necessário o seu assentimento para a inclusão 
de novos associados na adesão colectiva. 

3. Os planos de pensões a financiar através da adesão colectiva a um fundo de 
pensões aberto podem ser de contribuição definida, de benefício definido ou 
mistos, e ainda ser contributivos. 

4. Sempre que um plano de pensões seja financiado através de mais de uma ade-
são colectiva, deve ser nomeada pelo associado a entidade gestora a quem incum-
bem as funções globais de gestão administrativa e actuarial do plano de pensões 
e que assume a responsabilidade pela designação do actuário responsável, nos 
termos fixados por norma regulamentar do Banco de Cabo Verde. 

5. No momento da aquisição das primeiras unidades de participação, deve ser 
celebrado um contrato de adesão ao fundo de pensões entre cada associado, ou 
grupo de associados, e a entidade gestora, do qual conste obrigatoriamente: 

a) Denominação do fundo de pensões;

b) Identificação do(s) associado(s);

c) Indicação das pessoas que podem ser participantes, contribuintes e benefi-
ciárias do fundo;

d) Plano ou planos de pensões a financiar;

e) Indicação, se for o caso, que o plano de pensões é financiado por mais de 
uma adesão colectiva, nos termos do nº 4 deste artigo, identificando-se a 
entidade gestora responsável pelas funções globais de gestão administrativa 
e actuarial; 
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f) Direitos dos participantes quando deixem de estar abrangidos pelo fundo;

g) Direitos dos participantes e dos beneficiários quando a respectiva adesão 
colectiva ao fundo se extinguir ou qualquer do(s) associado(s) se extinguir 
ou abandonar o fundo, sem prejuízo do disposto no Artigo 144º; 

h) Número de unidades de participação adquiridas;

i) Condições em que as partes contratantes se reservam o direito de modificar 
o contrato de adesão; 

j) Condições de transferência da quota-parte de um associado para outro fundo 
de pensões, especificando eventuais penalizações que lhe sejam aplicáveis; 

k) Quantificação das remunerações ou comissões que serão cobradas.

6. No caso de planos de benefício definido ou mistos, bem como das subsequen-
tes alterações com incidência no plano de pensões, deve ser elaborado o respecti-
vo plano técnico-actuarial, nos termos do n.º 2 do Artigo 151º.

7. No caso de planos de benefício definido ou mistos, aplicam-se ainda as regras 
de natureza actuarial estabelecidas neste diploma. 

8. É dispensada a inclusão dos elementos mencionados nas alíneas c), d), f), g), 
i) e j) do nº 5, desde que constem do regulamento de gestão. 

9. Os associados devem expressar o seu acordo escrito ao regulamento de gestão 
do fundo. 

10. É vedada a concessão de empréstimos aos participantes com base nas unida-
des de participação detidas. 

11. Os contratos de adesão colectiva, bem como as respectivas alterações, devem 
ser enviados ao Banco de Cabo Verde. 

 Artigo 139º

Direito de renúncia

1. O contribuinte, desde que não seja pessoa colectiva, dispõe de um prazo de 
30 dias a contar da data de adesão individual a um fundo de pensões aberto ou 
da recepção do exemplar do respectivo regulamento de gestão, se posterior, para 
expedir carta em que renuncie aos efeitos do contrato. 

2. Sob pena de ineficácia, a comunicação da renúncia deve ser notificada, por 
carta registada, enviada para o endereço da sede social da entidade gestora que 
celebrou o contrato de adesão individual ao fundo de pensões. 

Artigo 140º

(Efeitos do exercício do direito de renúncia)

1.  O exercício do direito de renúncia determina a resolução do contrato de adesão 
individual, extinguindo todas as obrigações dele decorrentes, com efeitos a partir da 
sua celebração, havendo lugar à devolução das contribuições que tenham sido pagas. 
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2.  A entidade gestora tem direito a um montante igual à comissão de emissão, 
revertendo para o fundo a parte dos custos de desinvestimento que comprova-
damente tiver suportado e que excedam aquela comissão de emissão, ou à sua 
totalidade, se esta não tiver sido cobrada.

3. O exercício do direito de renúncia não dá lugar a qualquer indemnização para 
além do que é estabelecido no número anterior. 

Artigo 141º

Alterações

1. As alterações dos contratos constitutivos e dos regulamentos de gestão dos 
fundos de pensões, bem como a transferência de gestão de fundos de pensões 
entre entidades gestoras, dependem de autorização do Banco de Cabo Verde. 

2. As alterações não podem reduzir as pensões que se encontrem em pagamento 
nem os direitos adquiridos à data da alteração, se existirem. 

3. Sempre que as alterações a introduzir no contrato constitutivo tenham inci-
dência sobre o plano de pensões, o pedido de autorização deve incluir, além do 
projecto do novo texto, o respectivo plano técnico-actuarial, tendo em conta o 
disposto no n.º 2 do Artigo 151º.º 

4. O disposto no n.º 4 do Artigo 133ºé aplicável, com as necessárias adaptações, 
à autorização para alteração de contratos constitutivos, de regulamentos de ges-
tão ou para transferência de gestão de fundos de pensões. 

Artigo 142º

Informação aos participantes e beneficiários

1. O associado deve informar os participantes sobre o plano de pensões cons-
tante do contrato constitutivo ou do contrato de adesão colectiva e das alterações 
posteriores que ocorram neste âmbito, bem como facultar, a pedido dos partici-
pantes, as informações adequadas à efectiva compreensão do plano. 

2. Cabe ao associado provar que forneceu as informações referidas no número 
anterior. 

3. Nos fundos de pensões que financiam planos de pensões contributivos, o 
incumprimento do referido no nº 1 implica para o associado a obrigação de su-
portar de sua conta a parte da contribuição correspondente ao participante, sem 
perda de garantias por parte deste, até que se mostre cumprida a obrigação. 

4. Nos contratos de gestão de fundos de pensões fechados ou nos de adesão 
colectiva a fundos de pensões abertos pode estipular-se que as obrigações de in-
formação aos participantes referidas no nº 1 recaiam sobre a entidade gestora. 

5. As entidades gestoras devem facultar aos participantes dos fundos de pensões 
que financiem planos de pensões contributivos, a seu pedido, todas as informa-
ções adequadas à sua efectiva compreensão.
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 6. Os beneficiários que recebam uma pensão paga através de um fundo de pen-
sões têm o direito de obter da entidade gestora informações sobre a sua situação. 

7. Nos casos de fundos de pensões que financiam planos de pensões contri-
butivos, os contribuintes e os participantes têm direito a receber das entidades 
gestoras, pelo menos uma vez por ano, informações sobre o montante das con-
tribuições efectuadas por si ou a seu favor e em seu nome e sobre o valor da sua 
quota-parte do fundo. 

Artigo 143º

Publicidade

1. É proibida a publicidade que quantifique resultados futuros baseados em esti-
mativas da entidade gestora, salvo se contiver em realce, relativamente a todos os 
outros caracteres tipográficos, a indicação de que se trata de uma simulação. 

2. Nos documentos destinados ao público e nos suportes publicitários relativos a 
fundos de pensões abertos, deve indicar-se claramente que o valor das unidades de 
participação detidas varia de acordo com a evolução do valor dos activos que consti-
tuem o património do fundo de pensões, especificando ainda se existe a garantia de 
pagamento de um rendimento mínimo. 

Artigo 144º

Duração e extinção

1. Os fundos de pensões têm duração ilimitada.

2. A extinção de qualquer das entidades gestoras ou dos associados não de-
termina a extinção do fundo, se se proceder à respectiva substituição, devendo 
observar-se neste caso o disposto no contrato constitutivo ou no regulamento 
de gestão. 

3. A entidade gestora do fundo não pode dissolver-se sem primeiro ter ga-
rantido a continuidade da gestão efectiva do mesmo fundo por outra entidade 
habilitada. 

4. Se o associado não proceder ao pagamento das contribuições necessárias ao 
cumprimento dos montantes mínimos exigidos pelo normativo em vigor, cabe à 
entidade gestora, sem prejuízo do estabelecido nos números seguintes, tomar a 
iniciativa de propor ao associado a regularização da situação, sob pena de a enti-
dade gestora proceder à extinção do fundo ou da adesão colectiva se no prazo de 
um ano não for estabelecido um adequado plano de financiamento, segundo os 
trâmites estabelecidos pelo Banco de Cabo Verde. 

5. No prazo de 15 dias a contar da data de verificação de uma situação de insuficiên-
cia de financiamento do valor actual das pensões em pagamento, a entidade gestora 
deverá avisar o associado para efectuar as contribuições que se mostrem necessárias 
no prazo de 180 dias seguintes àquela comunicação, devendo proceder à extinção do 
fundo ou da adesão colectiva se as contribuições não forem efectuadas. 
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6. O desenvolvimento do plano de financiamento referido no nº 4 deve ser 
acompanhado pela entidade gestora, enviando um relatório semestral ao Banco 
de Cabo Verde sobre a sua evolução, procedendo-se à extinção do fundo de pen-
sões ou da adesão colectiva no caso de incumprimento daquele plano. 

7. Sempre que da aplicação dos prazos estabelecidos nos nºs 4 e 5 possa resultar 
prejuízo para os participantes e beneficiários, o Banco de Cabo Verde pode aceitar 
a sua dilatação, até ao máximo de três anos e um ano, respectivamente, mediante 
pedido devidamente fundamentado, apresentado pela entidade gestora e pelo 
associado. 

8. Os fundos de pensões extinguem-se necessariamente quando não existirem 
participantes nem beneficiários e quando, por qualquer causa, se esgotar o seu 
objecto, devendo proceder-se à liquidação do respectivo património. 

9. A extinção de um fundo de pensões fechado ou de uma quota-parte deste, ou 
ainda de um fundo de pensões aberto, é efectuada por um contrato de extinção, 
após autorização do Banco de Cabo Verde. 

10. A cessação de uma adesão colectiva a um fundo de pensões aberto é efec-
tuada por contrato de extinção entre o associado e a entidade gestora, devendo 
ser dado conhecimento prévio do projecto daquele contrato ao Banco de Cabo 
Verde. 

11. Sem prejuízo da autorização prévia do Banco de Cabo Verde, quando se 
verificar uma insuficiência de financiamento do plano de pensões face às regras 
estabelecidas e se se provar documentalmente que não foi possível obter acordo 
do associado, ou nos casos previstos no nº 8, a entidade gestora pode resolver 
unilateralmente o contrato constitutivo ou de adesão colectiva. 

12. O contrato de extinção e a resolução unilateral devem ser publicados no Boletim 
Oficial. 

Artigo 145º

Liquidação

1. A entidade gestora deve proceder à liquidação do património de um fundo de 
pensões ou de uma quota-parte deste, nos termos fixados no contrato de extinção 
ou na resolução unilateral prevista no n.º 11 do Artigo 154º. 

2. Na liquidação do património de um fundo de pensões ou de uma quota-
-parte deste, este património responderá, até ao limite da sua capacidade finan-
ceira, por:

a) Despesas que lhe sejam imputáveis pelas alíneas d), e), e j) do Artigo 147º;

b) O montante da conta individual de cada participante, no caso de fundos 
de pensões que financiam planos de pensões contributivos, que deverá ser 
aplicado de acordo com as regras estabelecidas no contrato constitutivo ou 
regulamento de gestão; 
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c) Prémios únicos de rendas vitalícias que assegurem as pensões em pagamen-
to, de acordo com o montante da pensão à data da extinção;

d) Prémios únicos de rendas vitalícias que assegurem o pagamento das pen-
sões relativas aos participantes com idade superior ou igual à idade normal 
de reforma estabelecida no plano de pensões; 

e) Montante que garanta os direitos adquiridos dos participantes existentes à 
data de extinção, que deverá ser aplicado de acordo com as regras estabele-
cidas no contrato constitutivo ou regulamento de gestão; 

f) Garantia das pensões em formação, para os participantes que não tenham 
sido abrangidos pela alínea anterior; 

g) Montantes que garantam a actualização das pensões em pagamento, desde 
que contratualmente estipulada. 

3. Em caso de insuficiência financeira, o património do fundo ou da respectiva 
quota-parte responderá preferencialmente pelas responsabilidades enunciadas e 
pela ordem das alíneas do número anterior, com recurso a rateio proporcional 
naquela em que for necessário.

 4. O saldo final líquido positivo que eventualmente seja apurado durante a 
liquidação prevista no número anterior terá o destino que for decidido conjun-
tamente pelas entidades gestoras e os associados, e previamente aprovado pelo 
Banco de Cabo Verde.

 5. Salvo em casos devidamente justificados, sempre que o saldo líquido positi-
vo referido no número anterior resulte de uma redução drástica do número de 
participantes em planos de pensões sem direitos adquiridos, aquele saldo deverá 
ser utilizado prioritariamente para garantia das pensões que se encontravam em 
formação, relativamente aos participantes abrangidos por aquela redução. 

CAPÍTULO IV

Regime de Financiamento dos Fundos de Pensões

Artigo 146º

Receitas

Constituem receitas de um fundo de pensões:

a) As contribuições em dinheiro, valores mobiliários ou património imobiliá-
rio efectuadas pelos associados e pelos contribuintes; 

b) Os rendimentos dos bens que integram o património do fundo;

c) O produto da alienação e reembolso de bens do património do fundo;

d) A participação nos resultados dos contratos de seguro emitidos em nome 
do fundo; 

e) As indemnizações resultantes de seguros contratados pelo fundo nos termos 
do n.º 2 do Artigo 150º; 
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f) Outras receitas.

Artigo 147º

Despesas

Constituem despesas de um fundo de pensões:

a) As pensões e os capitais pagos aos beneficiários do fundo e os prémios úni-
cos das rendas vitalícias pagos às empresas de seguros; 

b) Os capitais de remição e as rendas previstos no Artigo 130º;

c) Os prémios dos seguros de risco pagos pelo fundo;

d) As remunerações de gestão e de depósito;

e) Os valores despendidos na compra de aplicações para o fundo;

f) Os encargos despendidos na compra, venda e gestão dos activos do fundo;

g) Os encargos sociais previstos no n.º 3 do Artigo 154º;

h) A devolução aos associados do excesso de património do fundo nos casos 
em que tal seja permitido; 

i) As despesas com a transferência de direitos de participantes ou de associados 
entre fundos; 

j) Outras despesas relacionadas com o fundo previstas no contrato ou regula-
mento de gestão. 

Artigo 148º

Autonomia patrimonial

1. Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, o património dos fundos de 
pensões está exclusivamente afecto ao cumprimento dos planos de pensões, ao 
pagamento das remunerações de gestão e de depósito que envolva e ao pagamen-
to dos prémios dos seguros referidos no n.º 2 do Artigo 154º, não respondendo 
por quaisquer outras obrigações, designadamente as de associados, participantes, 
contribuintes, entidades gestoras e depositários. 

2. Pela realização dos planos de pensões constantes do respectivo contrato 
constitutivo, regulamento de gestão ou contrato de adesão, responde única e 
exclusivamente o património do fundo ou a respectiva quota-parte, cujo valor 
constitui o montante máximo disponível, sem prejuízo da responsabilidade dos 
associados, participantes e contribuintes pelo pagamento das suas contribuições 
e do rendimento mínimo eventualmente garantido pela entidade gestora.

Artigo 149º

Excesso de financiamento

1. Se se verificar que, durante cinco anos consecutivos e por razões estruturais, o 
valor da quota-parte do fundo de pensões, correspondente ao financiamento de 
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um plano de pensões de benefício definido, excede anualmente uma percentagem 
do valor actual das responsabilidades, mantendo-se, contudo, uma percentagem 
mínima de financiamento, nos termos que para o efeito forem estabelecidos em 
norma regulamentar do Banco de Cabo Verde, o montante do excesso pode ser 
devolvido ao associado. 

2. A devolução ao associado do montante em excesso está sujeita a aprovação 
prévia do Banco de Cabo Verde, requerida conjuntamente, de forma fundamen-
tada, pela entidade gestora e pelo associado. 

3. Na decisão, o Banco de Cabo Verde atenderá às circunstâncias concretas que 
em cada caso originaram o excesso de financiamento, tendo em consideração o 
interesse dos participantes e beneficiários, e não autorizará a devolução quando 
tiver resultado, directa ou indirectamente, de uma alteração do plano de pensões 
ou de uma redução drástica do número de participantes em planos de pensões 
sem direitos adquiridos. 

4. A devolução será efectuada em montante e condições a definir pelo Banco de 
Cabo Verde na sua autorização. 

Artigo 150º

Gestão financeira, técnica e actuarial

1. O património, as contribuições e os planos de pensões devem estar em cada 
momento equilibrados de acordo com sistemas actuariais de capitalização que 
permitam estabelecer uma equivalência entre, por um lado, o património e as 
receitas previstas para o fundo de pensões e, por outro, as pensões futuras devi-
das aos beneficiários e as remunerações de gestão e depósito futuras. 

2. Os fundos de pensões podem celebrar com empresas de seguros ou ressegu-
radoras contratos para a garantia da cobertura dos riscos de morte e invalidez 
permanente, eventualmente previstos no plano de pensões, bem como contra-
tos de seguro de rendas vitalícias. 

3. No caso de fundos que financiam planos mistos ou de contribuição defini-
da, é obrigatória a existência de contas individuais para cada participante, na 
parte correspondente às contribuições definidas. 

4. Sem prejuízo da possibilidade de remição da pensão em capital, prevista 
no Artigo 130º, as pensões resultantes de planos de pensões de contribuição 
definida são garantidas através da compra de um seguro celebrado em nome e 
por conta do beneficiário. 

5. As pensões referidas no número anterior podem ser pagas directamente 
pelo fundo se os associados assumirem o pagamento de eventuais contribuições 
extraordinárias para garantia da manutenção do seu valor e se forem cumpri-
dos os requisitos de ordem prudencial que para o efeito forem estabelecidos em 
norma regulamentar do Banco de Cabo Verde. 
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6. Não é permitido o financiamento do fundo através do método de repartição 
dos capitais de cobertura. 

7. Deve ser apresentado anualmente ao Banco de Cabo Verde um relatório ac-
tuarial sobre a situação de financiamento de cada plano de pensões de benefício 
definido ou misto. 

8. A entidade gestora só pode iniciar o pagamento de novas pensões nos ter-
mos do plano, se o montante do fundo exceder ou igualar o valor actual das 
pensões em pagamento e das novas pensões devidas, calculado de acordo com 
os pressupostos fixados pelo normativo em vigor para a determinação do mon-
tante mínimo, excepto se já existir um plano de financiamento aprovado pelo 
Banco de Cabo Verde. 

9. O Banco de Cabo Verde fixará as regras de gestão financeira, técnica e actu-
arial a observar na administração dos fundos, designadamente para realização 
dos princípios consignados nos números anteriores. 

Artigo 151º

Plano técnico-actuarial

1. No caso de planos de pensões de benefício definido ou mistos, deve ser 
elaborado um plano técnico-actuarial que sirva de base para o cálculo das con-
tribuições a fazer pelos associados e contribuintes, de acordo com os benefícios 
a financiar e beneficiários abrangidos, em conformidade com o disposto pelo 
Banco de Cabo Verde. 

2. Do plano técnico-actuarial devem fazer parte, pelo menos, as seguintes in-
formações: 

a) Número de participantes e beneficiários abrangidos;

b) Pressupostos e método de financiamento utilizados;

c) Valor actual da responsabilidade a financiar;

d) Valor das contribuições e respectiva periodicidade;

e) Indicação da forma e prazo previstos para o cumprimento do montante 
mínimo exigido pelo normativo em vigor; 

f) Qualquer outra informação considerada necessária para o completo escla-
recimento do plano de financiamento. 

3. O plano técnico-actuarial subjacente ao financiamento de cada plano de pen-
sões de benefício definido ou misto deve ser revisto, pelo menos, trienalmente. 

Artigo 152º

Composição dos activos

1. A natureza dos activos que constituem o património dos fundos de pensões, 
os respectivos limites percentuais, bem como os princípios gerais da congruência 
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e da avaliação desses activos, são fixados por portaria do membro do Governo 
responsável pela área das finanças, ouvido o Banco de Cabo Verde. 

2. Na composição do património dos fundos de pensões, as entidades gestoras 
devem ter em conta o tipo de responsabilidades que aqueles se encontram a fi-
nanciar, de modo a garantir a segurança, o rendimento e a liquidez dos respecti-
vos investimentos, assegurando uma diversificação e dispersão prudentes dessas 
aplicações. 

3. Os critérios de contabilização e valorimetria dos activos são fixados por nor-
ma regulamentar do Banco de Cabo Verde. 

Artigo 153º

Actuário responsável

1. A entidade gestora deve designar o actuário responsável por cada plano de 
pensões de benefício definido ou misto financiado através de um fundo de pen-
sões por ela gerido, simultaneamente com: 

a) A apresentação do requerimento para a constituição de um fundo de pensões 
fechado; 

b) O envio de uma adesão colectiva a um fundo de pensões aberto.

2. As condições a preencher pelo actuário responsável são as estabelecidas por 
portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, ouvido o 
Banco de Cabo Verde. 

3. Para além da elaboração do relatório actuarial anual, é função do actuário 
responsável certificar: 

a) As avaliações actuariais;

b) O nível de financiamento do fundo de pensões;

c) A adequação do plano técnico-actuarial;

d) O valor actual das responsabilidades totais para efeitos de determinação da 
existência de um excesso de financiamento, nos termos do Artigo 154º; 

e) A adequação da natureza dos activos que constituem o património do fun-
do de pensões às responsabilidades assumidas por este, a partir da data e 
nos termos que para o efeito forem estabelecidos em norma regulamentar 
do Banco de Cabo Verde. 

4. A substituição de um actuário responsável deve ser efectuada no prazo máxi-
mo de 45 dias a contar da data da verificação do facto que determinou a necessi-
dade de a fazer e comunicada ao Banco de Cabo Verde nos 15 dias seguintes à data 
em que o novo responsável entrou em funções. 
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CAPÍTULO V

Gestão e Depósito dos Fundos de Pensões

Artigo 154º

Entidades gestoras

1. Os fundos de pensões podem ser geridos quer por sociedades de gestão finan-
ceira, nos termos do Artigo 20º, nº1, quer por empresas de seguros que em Cabo 
Verde explorem legalmente o ramo «Vida». 

2. A entidade gestora realiza todos os seus actos em nome e por conta comum 
dos associados, participantes, contribuintes e beneficiários e, na qualidade de 
administradora do fundo e de sua legal representante, pode negociar a compra e 
venda, empréstimo, locação e troca de valores mobiliários ou imobiliários, fazer 
depósitos bancários em nome do fundo e exercer todos os direitos ou praticar 
todos os actos que directa ou indirectamente estejam relacionados com o patri-
mónio do fundo. 

3. Uma entidade gestora pode gerir um ou mais fundos de pensões.

4. Sem prejuízo dos direitos dos participantes e beneficiários, os fundos de pen-
sões fechados que envolvam montantes consideravelmente elevados podem ser 
geridos por mais de uma entidade gestora, nos casos e nas condições estabeleci-
dos por norma regulamentar do Banco de Cabo Verde. 

5. Quando um fundo de pensões fechado for gerido por mais de uma entidade 
gestora, o associado deve nomear a que assume a responsabilidade pelas funções 
de consolidação contabilística e pela designação do actuário responsável.

 6. As entidades gestoras não podem transferir global ou parcialmente para 
terceiros os poderes de gestão dos fundos de pensões que lhes são conferidos 
pela lei, sem prejuízo da possibilidade de recorrerem a serviços de terceiros que 
se mostrem convenientes para o exercício da sua actividade, designadamente os 
de prestação de conselhos especializados sobre aspectos actuariais e de investi-
mentos e ainda de execução, sob a sua orientação e responsabilidade, dos actos e 
operações que lhes competem. 

7. As entidades gestoras, sem prejuízo da manutenção da sua responsabilida-
de para com os fundos de pensões, associados, participantes e beneficiários, só 
podem mandatar a gestão de parte ou da totalidade dos activos de um fundo de 
pensões a instituições de crédito e a empresas de investimento legalmente autori-
zadas a gerir activos nos países membros da OCDE. 

8. Deve ser celebrado um contrato escrito entre a entidade gestora e os prestadores 
de serviços previstos nos números anteriores que, designadamente, assegure a afec-
tação do património aos seus fins, nos termos a definir por norma regulamentar do 
Banco de Cabo Verde. 
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Artigo 155º

Funções das entidades gestoras

À entidade gestora compete a prática de todos os actos e operações necessários 
ou convenientes à boa administração e gestão dos fundos de pensões, nos termos 
do Artigo 20º, cabendo-lhe ainda proceder, em função da especialidade dos fun-
dos de pensões: 

a) À avaliação das responsabilidades do fundo;

b) À cobrança das contribuições previstas e garantir, directa ou indirectamen-
te, os pagamentos devidos aos beneficiários;

c) A pedido do beneficiário, ao pagamento directo dos encargos devidos por 
aquele e correspondentes aos referidos no n.º 3 do Artigo 127º, através da 
dedução do montante respectivo à pensão em pagamento.

Artigo 156º

Actos vedados ou condicionados

À entidade gestora é especialmente vedado, quer actue por conta própria ou 
como gestora do fundo de pensões: 

a) Oferecer a terceiros os activos dos fundos de pensões para garantia, qualquer 
que seja a sua forma, excepto no âmbito de contratos de reporte ou de em-
préstimo de valores, ou outros com o objectivo de uma gestão de carteira 
eficaz, nos termos de portaria do membro do Governo responsável pela área 
das finanças, ouvido o Banco de Cabo Verde; 

b) Adquirir acções próprias;

c) Conceder crédito, por conta dos fundos de pensões geridos, salvo se se tratar 
de crédito hipotecário ou de crédito aos participantes, nos termos previstos 
no contrato constitutivo do fundo; 

d) Conceder crédito por conta própria, com excepção de crédito aos seus tra-
balhadores beneficiando de garantia real ou fiança bancária. 

Artigo 157º

Controlo interno

As entidades gestoras devem dispor de uma boa e correcta organização admi-
nistrativa e contabilística e de procedimentos adequados de controlo interno. 

Artigo 158º

Auditoria

1.  As entidades gestoras devem apresentar ao Banco de Cabo Verde a documen-
tação de encerramento de exercício relativa aos fundos de pensões, certificada por 
um revisor oficial de contas ou auditada por um auditor externo. 



426 427

2.  As sociedades de gestão financeira devem apresentar ao Banco de Cabo Verde 
o relatório de gestão, o balanço, a demonstração de resultados e os demais docu-
mentos de prestação de contas, certificados por um revisor oficial de contas ou 
auditados por um auditor externo. 

3. As condições a preencher pelos revisores oficiais de contas e pelos auditores 
externos que prestem as funções de auditoria acima referidas são as estabelecidas 
em portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, ouvido 
o Banco de Cabo Verde. 

Artigo 159º

Liquidez

As entidades gestoras devem garantir que os fundos de pensões dispõem em 
cada momento dos meios líquidos necessários para efectuar o pagamento pontu-
al das pensões e capitais de remição aos beneficiários ou o pagamento de prémios 
de seguros destinados à satisfação das garantias previstas no plano de pensões 
estabelecido. 

Artigo 160º

Margem de solvência e fundo de garantia

1. A entidade gestora deve dispor de adequada margem de solvência e de fundo 
de garantia compatível. 

2. A margem de solvência de uma entidade gestora corresponde ao seu patri-
mónio, livre de toda e qualquer obrigação previsível e excluídos os elementos 
incorpóreos. 

3. As entidades gestoras devem, desde o momento em que são autorizadas a 
gerir um fundo de pensões, dispor e manter um fundo de garantia que faz parte 
integrante da margem de solvência e corresponde a um terço do seu valor. 

Artigo 161º

Constituição da margem de solvência das sociedades de gestão financeira

1. Para efeitos da margem de solvência, o património das sociedades de gestão 
financeira compreende elementos explícitos e elementos implícitos, estes últimos 
mediante autorização prévia do Banco de Cabo Verde. 

2. Os elementos explícitos constitutivos da margem de solvência são os seguintes:

a) O capital social realizado;

b) Metade da parte do capital social ainda não realizado, desde que a parte 
realizada atinja, pelo menos, 25% do valor do capital social;

c) As reservas legais e livres, incluindo as de reavaliação, não representativas de 
qualquer compromisso;
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d) O saldo de ganhos e perdas, deduzido de distribuições;

e) As acções preferenciais e os empréstimos subordinados aprovados pelo 
Banco de Cabo Verde;

f) Os títulos de duração indeterminada e outros instrumentos aprovados pelo 
Banco de Cabo Verde. 

3. Os elementos implícitos constitutivos da margem de solvência são as mais-
valias que não tenham carácter excepcional, resultantes da subavaliação de elementos 
do activo.

4. Não são considerados para efeitos de constituição do fundo de garantia mí-
nimo as mais-valias que não tenham carácter excepcional, resultantes da subava-
liação de activos. 

5. Os critérios de valorimetria dos activos correspondentes à margem de solvên-
cia são fixados pelo Banco de Cabo Verde. 

Artigo 162º

Determinação da margem de solvência

1. Sem prejuízo do estabelecido no n.º 2, o montante da margem de solvência é 
determinado da seguinte forma: 

a) Se a entidade gestora assume o risco de investimento, o valor corresponden-
te a 4% do montante dos respectivos fundos de pensões; 

b) Se a entidade gestora não assume o risco de investimento, o valor corres-
pondente a 1% do montante dos respectivos fundos de pensões, desde que 
a duração do contrato de gestão seja superior a cinco anos e que o montante 
destinado a cobrir as despesas de gestão previstas naquele contrato seja fixa-
do por prazo superior a cinco anos. 

2. O montante da margem de solvência não pode, no entanto, ser inferior às 
seguintes percentagens do montante dos fundos de pensões geridos: 

a) Até 25 milhões de contos - 1%;

b) No excedente - 1‰.

Artigo 163º

Insuficiência de margem de solvência

1. Sempre que se verifique, mesmo circunstancial ou temporariamente, a insufi-
ciência da margem de solvência de uma entidade gestora, ou sempre que o fundo 
de garantia não atinja o limite mínimo fixado, a entidade gestora deve, no prazo 
que lhe vier a ser fixado pelo Banco de Cabo Verde, submeter à aprovação deste 
um plano de financiamento a curto prazo, nos termos dos números seguintes. 

2. O plano de financiamento a curto prazo a apresentar deve ser fundamentado 
num adequado plano de actividades, que incluirá contas previsionais.
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3. O Banco de Cabo Verde definirá, caso a caso, as condições específicas a que deve 
obedecer o plano de financiamento referido no número anterior, bem como o seu 
acompanhamento. 

CAPÍTULO VI

Fundos de pensões para as comunidades cabo-verdianas

Artigo 164º

Constituição

1.  Os fundos de pensões para as comunidades cabo-verdianas constituem-se 
sob a forma de fundos abertos. 

2. Os participantes de um fundo de pensões para as comunidades cabo-
-verdianas devem ter residência definitiva estrangeiro, pelo menos, um ano antes 
da respectiva subscrição. 

3. A denominação destes fundos deve incluir a designação «Fundo de Pensões 
para as Comunidades Cabo-Verdianas». 

Artigo 165º

Conselho de acompanhamento de activos

1. Em cada fundo de pensões para as comunidades cabo-verdianas é constitu-
ído um conselho de acompanhamento de activos, que se deve pronunciar, pelo 
menos, duas vezes por ano, sobre o conjunto das aplicações que integram o pa-
trimónio do fundo, emitindo anualmente um parecer síntese que será objecto de 
divulgação pública. 

2. A composição do conselho de acompanhamento de activos deve constar do 
regulamento de gestão do fundo. 

TÍTULO VI

Supervisão e Regulamentação

Artigo 166º

(Supervisão)

1. Compete ao Banco de Cabo Verde a supervisão do disposto no presente diploma.

2. No exercício das suas funções de supervisão, o Banco de Cabo Verde emite as 
normas necessárias e procede à fiscalização do seu cumprimento. 

3. Ao Banco de Cabo Verde é conferida legitimidade para requerer judicialmente 
a nulidade ou a anulação dos negócios celebrados pelas entidades gestoras com 
prejuízo dos participantes e outros interessados legítimos dos Organismos de 
Investimento Colectivo.
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Artigo 167º

Regulamentação

1. Compete ao Banco de Cabo Verde regulamentar o disposto no presente di-
ploma, como se determina em diversas das suas disposições e, nomeadamente, 
quanto as seguintes matérias:

a) Tipologia e condições de funcionamento dos Organismos de Investimento 
Colectivo;

b) Unidades de participação com direitos e características especiais;

c) Pagamentos em espécie ao Organismos de Investimento Colectivo ou aos 
participantes;

d) Separação patrimonial entre compartimentos do Organismos de Investi-
mento Colectivo;

e) Documentos que instruem os pedidos de autorização e aprovação;

f) Formalidades e prazos de dissolução e liquidação de Organismos de Investi-
mento Colectivo, requisitos dos liquidatários, conteúdo das contas de liqui-
dação e do respectivo relatório do auditor e formas de liberação do dever de 
pagar o produto da liquidação;

g) Fusão e cisão de Organismos de Investimento Colectivo;

h) Subcontratação de funções compreendidas na actividade de gestão de Or-
ganismos de Investimento Colectivo;

i) Operações de empréstimo e reporte de valores mobiliários e utilização de 
instrumentos financeiros derivados na gestão dos activos dos Organismos 
de Investimento Colectivo;

j) Operações, por conta dos Organismos de Investimento Colectivo, sobre ac-
tivos admitidos a negociação em mercados regulamentados, realizadas fora 
desse mercado, e respectivo registo;

k) Receitas e encargos dos Organismos de Investimento Colectivo;

l) Afectação de receitas e proveitos pagos à entidade gestora ou a outras enti-
dades em consequência do exercício da actividade daquela;

m) Avaliação dos activos dos Organismos de Investimento Colectivo e cálculo 
do valor das unidades de participação;

n) Compensação dos participantes em consequência de erros, irregularidades, 
ou outros eventos;

o) Conteúdo dos documentos constitutivos do Organismo de Investimento 
Colectivo; 

p) Deveres de prestação de informação ao público, aos participantes, às enti-
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dades gestoras de mercados e de sistemas, pelas entidades gestoras, deposi-
tários e entidades comercializadoras ou terceiros prestadores de serviços e 
por estes entre si;

q) Contabilidade dos Organismos de Investimento Colectivo;

r) Cálculo e divulgação pública de medidas ou índices de rendibilidade  e risco 
dos Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários;

s) Comercialização de unidades de participação de Organismos de Investi-
mento Colectivo, designadamente os deveres das entidades comercializa-
doras, as condições a que estão sujeitas, o conteúdo mínimo do contrato de 
comercialização, os requisitos relativos aos diferentes meios de comerciali-
zação e regras relativas à subscrição e resgate;

t) Suspensão das operações de resgate e subscrição;

u) Comercialização em Cabo Verde de unidades de participação de Organis-
mos de Investimento Colectivo domiciliados no estrangeiro; 

v) Agrupamentos de Organismos de Investimento Colectivo;

w) Organismos de Investimento Colectivo com património ou rendimentos 
garantidos e regime da garantia.

2. A falta de regulamentação não inibe a constituição e o pleno funcionamento 
de Organismos de Investimento Colectivo, desde que autorizado pelo Banco de 
Cabo Verde e o seu regulamento interno contenha normas suficientes para o ple-
no esclarecimento do público quanto ao objecto do Organismo de Investimento 
Colectivo, suas operações e riscos dos seus participantes.

3. Na pendência de regulamentação específica, a contabilidade dos Organismos 
de Investimento Colectivo adoptará, “mutatis mutandis”, as das instituições de 
crédito cabo-verdianas. 

Artigo 168º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves - João Pinto Serra. 

Promulgado em 27 de Janeiro de 2005.

Publique-se.

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES.

Referendado em 31 de Janeiro de 2005.

O Primeiro Ministro, José Maria Pereira Neves.
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ANEXO I

Prospecto simplificado

Apresentação sintética do fundo de investimento:

Data de criação, e duração do fundo de investimento e Estado onde foi 
registado/constituído; 

Identificação dos compartimentos, se existirem;

Depositário; 

Auditor;

Grupo financeiro.

Informações relativas aos investimentos:

Definição sintética dos objectivos do fundo de investimento;

Política de investimento do fundo de investimento e seu perfil de risco, des-
tacando o tipo de fundo de investimento, e menções especiais em função da 
natureza dos activos em que investe;

Evolução histórica dos resultados do fundo de investimento e aviso de que não 
se trata de um indicador do desempenho futuro;

Perfil do tipo de investidor a que se dirige o fundo de investimento.

Informações de carácter económico:

Regime fiscal;

Comissões de subscrição, de resgate e de transferência;

Outras despesas, distinguindo as que são encargo dos participantes ou do 
fundo de investimento;

Informações de carácter comercial;

Modalidades das unidades de participação;

Modalidades de aquisição de unidades de participação;

Modalidades de resgate de unidades de participação;

Indicação das condições de transferência de unidades de participação entre 
compartimentos ou Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobili-
ários;  incluindo as comissões aplicáveis;

Frequência e modalidades da distribuição de rendimentos;

Frequência de publicação e divulgação do valor da unidade de participação.

Informações adicionais:

Indicação de que o prospecto completo e os relatórios e contas anuais e se-
mestrais podem ser obtidos gratuitamente, mediante simples pedido, antes ou 
após a subscrição;

Identificação da autoridade de supervisão;
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Indicação de contacto para obtenção de esclarecimentos adicionais;

Data de publicação do prospecto.

ANEXO II

Prospecto completo

Data do prospecto. 

Informações relativas ao fundo de investimento:

Indicação dos mercados onde as unidades de participação se encontram ad-
mitidas a negociação; 

Data de encerramento das contas;

Identificação do auditor do fundo de investimento;

Informação sucinta sobre o regime fiscal aplicável ao fundo de investimento, 
se relevante, e aos participantes e existência ou não de retenção na fonte sobre 
mais-valias e rendimentos dos participantes;

Indicação do local onde podem ser obtidos os documentos de prestação de 
informação financeira;

Identificação dos consultores de investimento e dos elementos essenciais do 
respectivo contrato de prestação de serviços que possam interessar aos parti-
cipantes;

Indicação dos locais de divulgação e frequência da publicação do valor da 
unidade de participação.

Informações relativas a entidade gestora:

Identificação de outros Organismos de Investimento Colectivo geridos pela 
entidade gestora;

Identificação dos membros dos órgãos de fiscalização e de administração da 
entidade gestora e indicação das principais actividades exercidas por estes 
últimos fora da entidade gestora, desde que sejam significativas e possam, de, 
algum modo, interferir na actividade daquela.

Evolução histórica dos resultados do fundo de investimento. 

Perfil do investidor a que se dirige o fundo de investimento.

O Primeiro Ministro, José Maria Pereira Neves
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Regulamento nº 1/2006
de 18 de Outubro

Com o intuito de dar cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 15/2005, de 
14 de Fevereiro, que regula os Organismos de Investimento Colectivo; 

O Banco de Cabo Verde, através da Auditoria Geral do Mercado de Valores Mo-
biliários, determina o seguinte: 

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1º

Âmbito

1. O presente diploma regula, nos termos do disposto no artigo 167° do Decre-
to-Lei nº 15/2005, de 14 de Fevereiro, que aprova os Organismos de Investimento 
Colectivo, adiante designado OIC, as seguintes matérias: 

a) Receitas e encargos dos organismos de investimento colectivo; 

b) Avaliação dos activos dos organismos de investimento colectivo e cálculo do 
valor das unidades de participação; 

c) Conteúdo dos documentos constitutivos do organismo de investimento colec-
tivo. 

2. Quando não se disponha diversamente, as normas do presente regulamento 
aplicam-se aos organismos de investimento colectivo previstos nas alíneas a) e b) 
do número 2 do artigo 1º do Decreto-lei n.º 15/2005, de 14 de Fevereiro. 

CAPÍTULO II

Receitas e encargos dos organismos de investimento colectivo

Artigo 2°

Comissão de gestão

1. Nos fundos de investimento mobiliário os custos de avaliação dos activos 
estão compreendidos no âmbito da comissão de gestão. 

2. A comissão de gestão pode incluir uma componente variável, desde que os 
documentos constitutivos do organismo de investimento colectivo identifiquem 
objectivamente essa componente, o parâmetro de referência, o método de cálculo 
e a data de cobrança. 

3. A componente variável é calculada em função da valorização do património 
do organismo de investimento colectivo em períodos mínimos ou múltiplos de: 

a) Três meses, tratando-se de fundos de tesouraria ou de fundos do mercado 
monetário;

b) Doze meses, nos restantes casos. 
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4. A componente variável é devida quando, observados os períodos a que se 
refere o número anterior, a valorização da unidade de participação: 

a) É positiva relativamente ao último período; e 

b) É superior ao parâmetro de referência definido nos documentos constituti-
vos do organismo de investimento colectivo.

5. A componente variável não pode exceder 25% da diferença positiva de valori-
zação do património do Organismo de investimento colectivo face ao parâmetro 
de referência. 

6. O parâmetro de referência cumpre o disposto no artigo 71° do Decreto-Lei n° 
15/2005, de 14 de Fevereiro e é coerente com a política de investimentos e o risco 
do organismo de investimento colectivo. 

7. A cobrança da componente variável da comissão de gestão só pode ocorrer 
após quantificação efectiva do respectivo montante, sem prejuízo do seu reco-
nhecimento periódico no património do organismo de investimento colectivo. 

CAPÍTULO III

Avaliação dos activos e cálculo do valor das unidades de participação dos 
Organismos de Investimento Colectivo 

Artigo 4°

Princípios gerais

1. A metodologia e os critérios relevantes para a avaliação dos OIC constam 
expressamente do regulamento de gestão. 

2. As entidades gestoras adoptam critérios e pressupostos uniformes para efeitos 
de avaliação dos mesmos activos nas carteiras dos diferentes OIC que gerem. 

3. A avaliação de activos estruturados que não sejam transaccionados em merca-
do é efectuada tendo em consideração cada componente integrante desse activo. 

Artigo 5°

Momento de referência

1. A avaliação dos activos que integram o património dos OIC, tendo em vista 
o cálculo do valor da unidade de participação, refere se ao momento da avaliação 
indicado no regulamento de gestão para efeitos da determinação dos preços apli-
cáveis e da composição da carteira. 

2. Em derrogação ao número anterior, podem as entidades gestoras não considerar 
para efeitos da composição da carteira, relativamente às operações realizadas em merca-
dos estrangeiros, as transacções efectuadas no dia a que se refere a respectiva avaliação. 

Artigo 6°

Avaliação de valores admitidos à negociação em mercado regulamentado

1. A avaliação dos valores admitidos à negociação em mercado regulamentado 
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é feita diariamente e corresponde aos preços praticados nos mercados em que 
se encontrem admitidos à negociação, reportados ao momento de referência, de 
acordo com o disposto nos números seguintes. 

2. Encontrando-se admitidos à negociação em mais do que um mercado re-
gulamentado, o valor a considerar reflecte os preços praticados no mercado que 
apresente maior quantidade, frequência e regularidade de transacções. 

3. As entidades gestoras definem nos documentos constitutivos dos OIC os cri-
térios adoptados para a avaliação dos activos admitidos à negociação em mercado 
regulamentado, de entre as seguintes possibilidades: 

a) O último preço verificado no momento de referência; 

b) O preço de fecho ou preço de referência divulgado pela entidade gestora do 
mercado em que os valores se encontrem admitidos à negociação. 

4. Tratando-se de valores representativos de dívida admitidos à negociação num 
mercado regulamentado, podem ainda ser considerados para efeitos de avaliação, 
caso os preços praticados em mercado não sejam considerados representativos, os 
preços resultantes da aplicação dos critérios referidos no n.º 3 do artigo seguinte. 

5. Aos valores admitidos à negociação em mercado regulamentado que não se-
jam transaccionados nos 15 dias que antecedem a respectiva avaliação aplica-se o 
disposto no artigo seguinte. 

Artigo 7°

Avaliação de valores não admitidos à negociação em mercado regulamentado

1. A avaliação de activos não admitidos à negociação em mercado regulamenta-
do processa-se com uma periodicidade mínima quinzenal. 

2. Os critérios de avaliação de activos não admitidos à negociação em merca-
do regulamentado, a fixar pela entidade gestora, consideram toda a informação 
relevante sobre o emitente e as condições de mercado vigentes no momento de 
referência da avaliação, e têm em conta o presumível valor de realização desses 
activos. 

3. Para efeitos do número anterior, a entidade gestora adopta critérios que te-
nham por base o valor das ofertas de compra firmes ou, na impossibilidade da 
sua obtenção, o valor médio das ofertas de compra e de venda, difundidas através 
de entidades especializadas, que não se encontrem em relação de domínio ou de 
grupo com a entidade gestora. 

4. Na impossibilidade de aplicação do referido no número anterior, as entidades 
gestoras recorrem a modelos de avaliação utilizados e reconhecidos geralmente 
nos mercados financeiros, assegurando se que os pressupostos utilizados na ava-
liação reflectem os valores de mercado. 

5. A avaliação, nos termos do número anterior, pode ser efectuada por entidade 
subcontratada pela entidade gestora, desde que: 

a) Tal situação se encontre prevista no regulamento de gestão do OIC; 
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b) A entidade gestora defina e examine periodicamente os pressupostos dos 
modelos de avaliação utilizados. 

6. Tratando-se de valores mobiliários em processo de admissão a um mercado 
regulamentado, podem as entidades gestoras adoptar critérios que tenham por 
base a avaliação de valores mobiliários da mesma espécie emitidos pela mesma 
entidade e que se encontrem admitidos à negociação, tendo em conta as caracte-
rísticas de fungibilidade e liquidez entre as emissões. 

7. Excepcionalmente, quando circunstâncias extraordinárias de mercado justifi-
quem, as entidades gestoras podem adoptar critérios diferentes dos estabelecidos nos 
documentos constitutivos, desde que previamente autorizado pelo Banco de Cabo 
Verde. 

Artigo 8°

Cálculo do valor líquido global do OIC

1. O valor líquido global do OIC é apurado deduzindo à soma dos valores que 
o integram o montante de comissões e encargos suportados até ao momento de 
avaliação da carteira. 

2. A dedução a que se refere o número anterior é processada sequencialmente, 
da seguinte forma: 

a) Dedução ao património do OIC de todos os encargos legal e regulamen-
tarmente previstos e identificados no regulamento de gestão, com excepção 
dos referentes a comissão de gestão, comissão de depósito e taxa de super-
visão; 

b) Dedução, em simultâneo, da comissão de gestão e depósito ao património 
líquido do OIC e 

c) Dedução ao património do OIC, líquido de outros encargos, da taxa de 
supervisão devida ao Banco de Cabo Verde. 

Artigo 9°

Erros de valorização do património do OIC

1. As entidades gestoras procedem, por sua iniciativa, ao ressarcimento dos pre-
juízos sofridos pelos participantes em consequência de erros ocorridos no pro-
cesso de valorização do património do OIC, no cálculo e na divulgação do valor 
da unidade de participação que lhe sejam imputáveis, sempre que: 

a) A diferença entre o valor que deveria ter sido apurado e o valor efectiva-
mente utilizado nas subscrições e resgates seja igualou superior, em termos 
acumulados, a 0,5%; e 

b) O prejuízo sofrido, por participante, seja superior a 500 Escudos. 

2. As entidades gestoras ressarcem igualmente os participantes lesados, nos ter-
mos referidos no número anterior, em virtude de erros ocorridos na realização 
de operações por conta do OIC ou na imputação das operações de subscrição e 
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resgate ao património do OIC, designadamente pelo intempestivo processamen-
to das mesmas. 

3. Para efeitos da alínea a) dó n.º 1 concorrem todos os erros que não se encon-
trem regularizados à data da última situação de erro detectada. 

4. Os montantes devidos nos termos dos números anteriores são pagos aos 
participantes lesados no prazo máximo de 30 dias após a detecção e apuramento 
do erro, a menos que outra data seja fixada pelo Banco de Cabo Verde, sendo tal 
procedimento individualmente comunicado aos participantes dentro daquele 
prazo. 

5. A observância do disposto nos números anteriores não prejudica o exercício 
do direito de indemnização que seja reconhecido aos participantes nos termos 
gerais, nomeadamente quanto à cobrança de juros compensatórios. 

6. As entidades gestoras compensam sempre os OIC, no prazo referido no n° 4, 
pelos prejuízos sofridos em resultado de erros ocorridos na valorização do patri-
mónio do OIC, no cálculo ou na divulgação do valor da unidade de participação 
ou na afectação das subscrições e resgates, que lhes sejam imputáveis. 

Artigo 10°

Informação sobre a valorização do património e das unidades de participação

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 4°, as entidades gestoras mencio-
nam no relatório de gestão dos relatórios e contas dos OIC os critérios e meto-
dologias adopta dos e os pressupostos utilizados para a valorização das diferentes 
categorias de activos que integrem a carteira, com especial destaque para os valo-
res não cotados ou equiparados. 

2. Em nota anexa aos relatórios e contas dos OIC, as entidades gestoras dão 
publicidade aos montantes pagos aos OIC e aos participantes com carácter com-
pensatório, decorrentes da aplicação do disposto no artigo anterior. 

3. As entidades gestoras divulgam, até ao 10° dia útil após a detecção e apura-
mento do erro e através dos meios utilizados para divulgação do valor da unidade 
de participação, a informação constante do Anexo I que faz parte integrante do 
presente regulamento, bem como a medida em que os investidores podem ser 
ressarcidos por eventuais prejuízos sofridos. 

4. As entidades gestoras mantêm actualizado um registo, com um histórico 
mínimo de cinco anos, dos critérios e pressupostos utilizados na avaliação das 
diferentes categorias de activos que integram o património dos OIC. 
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CAPÍTULO IV

Conteúdo dos documentos constitutivos do organismo de investimento 
colectivo

Artigo 11°

Regras de elaboração do regulamento de gestão e prospecto completo

1. A entidade gestora elabora, para cada OIC aberto, o prospecto completo em 
conformidade com o disposto no Anexo II que faz parte integrante do presente 
regulamento. 

2. A entidade gestora elabora, para cada OIC fechado, o regulamento de gestão 
em conformidade com o disposto na Parte I do Anexo II do presente Regulamen-
to, atendendo às especificidades legais e regulamentares previstas para os OIC 
fechados, designadamente no n.º 3 do artigo 41º do Decreto-Lei n.º. 15/2005 de 
14 de Fevereiro. 

3. Para efeitos da comunicação prevista no n.º 4 do artigo 42° do Decreto-Lei n.º 
15/2005, de 14 de Fevereiro, é enviada aos participantes uma versão actualizada 
do prospecto simplificado, com o devido destaque das alterações. 

Artigo 12°

Regras de elaboração do prospecto simplificado

1. A entidade gestora elabora, para cada OIC aberto, o prospecto simplificado 
utilizando uma linguagem clara, sintética e facilmente compreensível para o 
investidor comum, contendo a informação e em conformidade com o modelo 
constante do Anexo III que faz parte integrante do presente regulamento. 

2. O Banco de Cabo Verde pode determinar a introdução de informações adi-
cionais ou autorizar a exclusão de informações previstas no número anterior, 
tendo em conta as especiais características do OIC. 

3. O conteúdo do prospecto simplificado observa uma total correspondência de 
substância com o prospecto completo, não podendo contrariar ou modificar o 
conteúdo deste último.

4. Relativamente a cada agrupamento de OIC é elaborado um único prospecto sim-
plificado, que contém uma parte geral concentrando a informação comum a todo o 
agrupamento, incluindo uma menção relativa às suas especialidades de regime, no-
meadamente quanto à subscrição e resgate simultâneos de unidades de participação 
dentro do agrupamento, e uma parte especial contendo toda informação específica 
de cada OIC.

5. Os prospectos simplificados dos OIC que prevejam investir mais de 30% do 
seu valor líquido global noutros OIC contêm, além dos elementos previstos no 
artigo seguinte, informação sobre:

a) A opção tomada pela entidade gestora na escolha dos OIC objecto de inves-
timento, bem como uma breve referência às políticas de gestão respectivas; 
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b) O facto de, para além da comissão de gestão cobrada no âmbito do OIC, se-
rem suportadas indirectamente comissões de gestão nos OIC participados. 

Artigo 13°

Taxa global de custos

1. A taxa global de custos, adiante designada TGC, de um OIC consiste no 
quociente entre a soma da comissão de gestão, comissão de depósito, taxa de 
supervisão, custos de auditoria e outros custos operacionais de um OIC previs-
tos no Anexo IV que faz parte integrante do presente regulamento, excluindo os 
custos de transacção, num dado período, e o seu valor líquido global médio nesse 
mesmo período. 

2. Os prospectos simplificados contêm a TGC relativa ao ano civil imediata-
mente anterior, apurada com referência a 31 de Dezembro, devendo o seu cálculo 
ser validado pelo auditor do OIC.

3. Os OIC referidos no n.º 5 do artigo 12° calculam e apresentam no prospecto 
simplificado uma TGC que tem em consideração as TGC dos OIC em que inves-
tiram. 

Artigo 14°

Actualidade

1. As entidades gestoras actualizam a informação contida no prospecto simplifi-
cado sempre que introduzam alterações ao prospecto completo que versem sobre 
matéria incluída no prospecto simplificado, devendo, para este efeito, submeter 
à aprovação do Banco de Cabo Verde o projecto de prospecto simplificado actu-
alizado, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 38° do Decreto-Lei n.º 
15/2005, de 14 de Fevereiro. 

2. As entidades gestoras actualizam o prospecto simplificado até ao final do 
mês de Março de cada ano, em particular no que respeita à informação prevista 
no artigo anterior, à rendibilidade e risco históricos e ao regime fiscal aplicável, 
enviando um exemplar actualizado ao Banco de Cabo Verde até ao 5° dia útil do 
mês seguinte. 

3. A actualização do prospecto simplificado nos termos do número anterior não 
depende de aprovação do Banco de Cabo Verde. 

Artigo 15°

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Boletim Ofi-
cial. 

Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários, na Praia, aos 22 de Maio de 
2006. - O Auditor Geral, Valentim Almeida Pinto. 
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Anexo I

Modelo de divulgação de erros ocorridos na determinação de valor das 
unidades de participação

(Informação prevista no artigo 10º do Regulamento dos Organismos de Investimento 

Colectivo)

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE GESTORA:

DESIGNAÇÃO DO OICVM 

CÓD. OICVM 

DESCRIÇÃO DO ERRO: 

Evolução do valor da UP 

Data Valor corrigido Valor utilizado 

Anexo II

Modelo de Prospecto Completo 

(Informação prevista no artigo 11° do Regulamento dos Organismos de In-
vestimento Colectivo)

PROSPECTO COMPLETO

[“Denominação completa do OIC”]

(Data)

A autorização do OIC significa que o Banco de Cabo Verde considera 
a sua constituição conforme com a legislação aplicável, mas não envolve 
da sua parte qualquer garantia ou responsabilidade quanto à suficiência, 
veracidade, objectividade ou actualidade da informação prestada pela 
entidade gestora neste prospecto, nem qualquer juízo sobre a qualidade 
dos valores que integram o património do OIC.

PARTE I

Regulamento de gestão do OIC

CAPÍTULO I

Informações gerais sobre o OIC, a sociedade gestora e outras entidades

1. O OIC 

- Denominação do OIC 

- Tipo de OIC
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- Data de autorização da constituição do OIC pelo Banco de Cabo Verde 

- Duração do OIC e data de constituição do OIC 

- Data da última actualização do regulamento de gestão 

- Número de participantes do OIC 

2. A Entidade Gestora 

- Denominação e sede da sociedade gestora 

- Tipo e capital subscrito e realizado da sociedade gestora 

- Data de constituição da sociedade gestora e data de autorização 

- Obrigações/funções da sociedade gestora 

3. O Depositário 

- Denominação e sede do depositário. 

- Obrigações/funções da entidade depositária: indicação detalhada das fun-
ções e obrigações inerentes da entidade depositária, no exercício da sua 
actividade 

4. As Entidades Comercializadoras 

- Identificação das Entidades Comercializadoras 

- Identificação dos meios de comercialização 

5. Os Avaliadores (para fundos de investimento imobiliário) 

- Identificação dos Avaliadores de imóveis 

6. As Entidades Subcontratadas 

- Identificação das Entidades Subcontratadas 

- Identificação dos serviços objecto de subcontratação

CAPÍTULO II

Política de investimento do património do OIC e política de rendimentos

1. Política de investimento 

1.1. Política de investimento do OIC 

- Identificação do objectivo (ex: rendimento/valorização), tipo de OIC em 
causa e estratégia de investimento;

- Identificação do tipo de activos/imóveis e de instrumentos financeiros que 
compõem a carteira e respectivos limites percentuais; 

- O nível de especialização do OIC, designadamente, em termos sectoriais ou 
geográficos. 

- Os OIC que pretendam recorrer à possibilidade de investimento prevista 
nos n.ºs 10 e 11 do artigo 67° do Regime Jurídico dos OIC, aprovado pelo 
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Decreto-Lei n.º. 15/2005, de 14 de Fevereiro, devem identificar expres-
samente os emitentes em que pretendam investir mais de 35% do valor 
líquido global do OIC e incluir uma menção que evidencie a especial 
natureza da sua política de investimentos. 

1. 2. Mercados 

- As sociedades gestoras devem indicar os mercados onde efectivamente tenham 
intenção de investir por forma a não desvirtuar a objectividade de política de 
investimentos. Quanto a mercados onde pretendam investir esporadicamen-
te, deve ser expressamente referido esse facto, com a indicação de que tal in-
vestimento se limitará a uma percentagem, residual, do valor global do OIC; 

- Quanto aos mercados referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 63° do Regime 
Jurídico dos OIC aprovado pelo Decreto-lei n.º 15/2005, de 14 de Feverei-
ro, devem ser indicados os mercados regulamentados nos quais os valores 
mobiliários se encontram admitidos à negociação e não necessariamente 
os mercados nos quais os valores são efectivamente transaccionados; 

- Se o mesmo valor mobiliário estiver admitido à negociação em mais de um 
mercado regulamentado apenas é necessário indicar o mais importante, 
em termos de liquidez. 

1.3. Benchmark (parâmetro de referência) 

- Nos casos em que seja adoptado um parâmetro de referência (índice, taxa ou 
outro), devem ser explicadas, sucintamente, as características do mesmo. 

- No caso particular dos OICVM de índice, deve ainda ser claramente identifi-
cado o índice reproduzido bem como  as suas principais características. 

1.4. Limites legais ao investimento 

Devem ser indicados os limites legais e regulamentares ao investimento, com as 
especialidades consoante o tipo de OIC em causa e ainda os limites às aplicações 
em valores emitidos por uma mesma entidade, constantes do artigo 67° do Regi-
me Jurídico dos OIC aprovado pelo Decreto-Lei n.º 15/2005, de 14 de Fevereiro. 

1.5. Características especiais dos OIC 

Sempre que aplicável, devem ser evidenciadas as características especiais do 
OIC em função da composição da carteira ou das técnicas de gestão da mesma, 
designada mente a sua elevada volatilidade. 

2. Instrumentos financeiros derivados 

Identificar: 

- Os objectivos da sua utilização: cobertura de risco e/ou outros objecti-
vos de adequada gestão 
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- O tipo de operações a realizar 

- Os limites máximos de utilização 

- A incidência no perfil de risco 

3. Avaliação dos activos 

3.1. Momento de referência da avaliação: 

Indicação do momento relevante para efeitos: 

- Da avaliação dos activos que integram o património do OIC 

- Da determinação da composição da carteira que deve tendencialmente ter 
em conta todas as transacções efectuadas até esse momento 

3.2. Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP 

Indicação detalhada dos critérios adaptados, consoante o tipo de activos. 

4. Exercício dos direitos de voto 

Se aplicável, deve ser indicada a política geral da entidade gestora relativa ao 
exercício dos direitos de voto inerentes às acções detidas pelo OIC. 

5. Comissões e encargos a suportar pelo OIC 

Devem ser mencionados todos os encargos a suportar pelo OIC, através da 
inclusão de uma tabela de custos (na qual se distinguem os encargos suportados 
directamente pelo investidor e os que são encargos do OIC) e da Taxa Global 
de Custos (TGC) apresentada nos termos do disposto no artigo 13° do presente 
Regulamento 

5. 1. Comissão de gestão 

- Valor da comissão: quando o valor da comissão não corresponda a uma taxa 
fixa, deve ser  indicado o valor  percentual máximo que tal comissão pode 
atingir; 

- Modo de cálculo da comissão: o cálculo da comissão deve ser feito diaria-
mente, devendo ser indicados com detalhe todos os critérios de que depen-
de o cálculo da comissão; 

- Condições de cobrança da comissão: periodicidade de cobrança. 

- Nos casos em a comissão de gestão esteja indexada a parâmetros de referên-
cia de mercado (índice, taxa ou outro), devem ser explicadas, sucintamente, 
as características do mesmo. 

5.2. Comissão de depósito 

- Valor da comissão; 
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- Modo de cálculo da comissão; 

- Condições de cobrança da comissão. 

5.3. Outros encargos 

- Devem ser indicados outros encargos cobrados directamente ao OIC, como 
sejam as despesas com a compra e venda de valores do OIC e outras ineren-
tes à sua gestão. (ex., comissões de bolsa e corretagem, custos de auditoria 
ou encargos legais e fiscais e despesas relacionadas com a utilização de ins-
trumentos financeiros a prazo); 

- No caso dos fundos imobiliários, elencar os respectivos custos típicos; 

Exs: custos de conservação e manutenção dos activos, custos relacionados com 
a compra venda e arrendamento dos activos, custos de mediação imobiliá-
ria, custos decorrentes das avaliações obrigatórias; 

- Referir que existem encargos que estão necessariamente excluídos (ex. remu-
neração de consultores ou subdepositários) 

6. Regras de determinação dos resultados do OIC e da sua afectação 

7. Política de rendimentos 

Indicação de que se trata de um OIC de capitalização ou de distribuição; neste 
caso, deve ainda indicar-se: 

- Os montantes objecto de distribuição (total ou parcial); 

- Os critérios; 

- Periodicidade desta distribuição. 

CAPÍTULO III

Unidades de participação e condições de subscrição e resgate

1. Características gerais das unidades de participação 1.1. Definição 

1.2. Forma de representação 

2. Valor da unidade de participação 

2.1. Valor inicial 

2.2. Valor para efeitos de subscrição 

2.3. Valor para efeitos de resgate 

3. Condições de subscrição 

3.1. Mínimos de subscrição 
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Indicação do montante ou do número de unidades de participação, distin-
guindo entre subscrição inicial e seguintes; 

- No caso de existência de planos de subscrição, deve ser dada informação 
detalhada sobre o funcionamento dos mesmos. 

3.2. Comissões de subscrição 

3.3. Data da subscrição efectiva 

4. Condições de resgate 

4.1. Comissões de resgate 

4.2. Pré-aviso 

4.3. Caso aplicável, devem ainda ser identificadas as condições de transferência 
de unidades de participação do OIC. 

CAPÍTULO IV

Direitos e obrigações dos participantes

Devem ser claramente indicados os direitos dos participantes referindo, nome-
adamente, que têm direito a: 

- Receber o prospecto simplificado antes da subscrição do OIC, qualquer que 
seja a  modalidade de comercialização do OIC; 

- Obter o prospecto completo, sem qualquer encargo junto da entidade gesto-
ra, do depositário e das entidades colocadoras, qualquer que seja a modali-
dade de  comercialização do OIC; 

- Consultar os documentos de prestação de contas do OIC, que serão enviados 
sem encargos aos participantes que o requeiram; 

- Subscrever e resgatar as unidades de participação nos termos da lei e nas 
condições constantes do regulamento de gestão do OIC; 

- Receber a sua quota parte do OIC em caso de liquidação do mesmo;  

- Ser ressarcidos pela sociedade gestora dos prejuízos sofridos sempre que, em 
consequência de erros imputáveis àquela ocorridos no processo de valori-
zação e divulgação do valor da unidade de participação, a diferença entre o 
valor que deveria ter sido apurado de acordo com as normas aplicáveis e o 
valor efectivamente utilizado nas subscrições e resgates seja igualou superior 
a 0,5% do valor da unidade de participação, sem prejuízo do exercício do di-
reito de indemnização que lhe seja reconhecido, nos termos gerais de direito.

Deve ser feita uma menção ao facto de que a subscrição de unidades de partici-
pação implica a aceitação do regulamento de gestão e confere à entidade gestora 
os poderes necessários para realizar os actos de administração do OIC. 
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CAPÍTULO V

Condições de liquidação do OIC e de suspensão da emissão e do resgate de 
unidades de participação

1. Liquidação do OIC

- Devem ser claramente indicadas as condições de liquidação do OIC, quan-
do realizada por decisão da sociedade gestora, devendo ser expressamente 
referido o prazo aplicável para efeitos de pagamento do produto da liqui-
dação; 

- Menção informando que a decisão de liquidação determina a imediata sus-
pensão das subscrições e dos resgates do OIC; 

- Menção, se aplicável, esclarecendo que os participantes não podem pedir a 
liquidação do OIC. 

2. Suspensão da emissão e do resgate das unidades de participação 

Devem ser claramente indicados os casos em que a sociedade gestora, por sua 
iniciativa, suspenda as operações de subscrição e de resgate das unidades de par-
ticipação e quais os seus efeitos. 

PARTE II

Informação exigida nos termos do Anexo II previsto no artigo 40° do regime 
jurídico dos OIC aprovado pelo Decreto-Lei n.º 15/2005, de 14 de Fevereiro

CAPÍTULO I

Outras informações sobre a entidade gestora e outras entidades

1. Outras informações sobre a entidade gestora1 

a) Órgãos sociais: 

- Órgão de Administração; 

- Órgão de Fiscalização; 

- Mesa da Assembleia Geral; 

- Principais funções exercidas pelos membros do Órgão de Administração 
fora da entidade gestora; 

b) Relações de grupo com outras entidades [depositário, entidades colocado-
ras, consultores e outros prestadores de serviços] e identificação do grupo 
económico a que pertencem, se for caso; 

c) Outros OIC geridos pela entidade gestora de acordo com o Mapa A; 

d) Contacto para esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas relativas ao OIC. 
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2. Consultores de Investimento 

Identificação dos consultores de investimento e dos elementos essenciais do 
respectivo contrato de prestação de serviços que possam interessar aos partici-
pantes. 

3. Auditor ou Revisor Oficial de Contas 

Identificação do Auditor do OIC ou do Revisor Oficial de Contas 

4. Autoridade de Supervisão do OIC 

Identificação da autoridade de supervisão. 

CAPÍTULO II

Divulgação de informação

1. Valor da unidade de participação 

a) Referir que o valor diário das unidades de participação é divulgado em 
todos os locais e através dos meios utilizados para a comercialização à dis-
tância do OIC (designadamente, a INTERNET); 

b) Destacar que é ainda publicado diariamente através de um dos meios de 
divulgação previstos no n.º 1 do artigo 43° do Regime Jurídico dos OIC 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 15/2005, de 14 de Fevereiro (indicar o meio 
de publicação escolhido). 

2. Admissão à negociação 

Caso aplicável, indicação do(s) mercado (s) onde as unidades de participação se 
encontram admitidas à negociação ou da previsão dessa mesma admissão. 

3. Consulta da carteira do OIC 

Mencionar que a composição da carteira do OIC é publicada mensal ou trimes-
tralmente, conforme o caso, através de um dos meios de divulgação previstos no 
n.º 1 do artigo 43° do Regime Jurídico dos OIC aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
15/2005, de 14 de Fevereiro (indicar o meio de publicação escolhido). 

4. Documentação do OIC 

a) Indicação dos locais e meios nos quais os documentos relativos ao OIC se 
encontram disponíveis. 

b) Quanto aos documentos de prestação de contas, anual e semestral, indicação 
de que será publicado (indicando o prazo) um aviso num dos meios de di-
vulgação previstos no n.º 1 do artigo 43° do Regime Jurídico dos OIC apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 15/2005, de 14 de Fevereiro (indicar o meio de 
publicação escolhido), dando conta de que se encontram à disposição para 
consulta em todos os locais e meios de comercialização e que os mesmos 
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poderão ser enviados sem encargos aos participantes que o requeiram. 

5. Contas do OIC 

Menção de que as contas anuais e semestrais dos OIC são encerradas, respec-
tivamente, com referência a 31 de Dezembro e a 30 de Junho e de que serão dis-
ponibilizadas, no primeiro caso, nos três meses seguintes e, no segundo, nos dois 
meses seguintes à data da sua realização. 

CAPÍTULO III

Evolução histórica dos resultados do OIC

a) Rendibilidade e risco históricos, os quais são apresentados através de re-
presentação gráfica da evolução do valor da unidade de participação e da 
rendibilidade do OIC nos últimos dez anos civis ou, caso não seja aplicável, 
nos anos civis completos desde o seu início da actividade, bem como da 
quantificação das rendibilidades obtidas e do nível de risco verificado nos 
mesmos períodos. 

b) Menção esclarecendo que os dados que serviram de base ao apuramento da 
rendibilidade e risco históricos são factos passados que, como tal, poderão 
não se verificar no futuro e nota explicativa sobre os níveis de risco. 

CAPÍTULO IV

Perfil do investidor a que se dirige o OIC

Caracterizar o perfil do investidor a que o OIC se dirige, devendo ser indicadas 
as características do investidor que melhor se ajustem ao investimento no OIC, 
designadamente o seu nível de aversão ao risco e tolerância pelas oscilações do 
valor do capital investido, o seu propósito de investimento, como sejam, a liqui-
dez, a rendibilidade ou os benefícios fiscais, e, ainda, o período de investimento 
aconselhado. 

CAPÍTULO V

Regime fiscal

O prospecto completo deve conter, detalhadamente, todo o regime fiscal aplicá-
vel ao OIC e ao participante. 

1. No que ao OIC respeita, deverá ser evidenciado o regime de tributação aplicá-
vel, destacando-se a fiscalidade inerente aos valores em que efectivamente investe 
ou pode investir. 

2. No que ao participante respeita, deve ser explicitado qual o regime aplicável 
de acordo com a sua categoria. 
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MAPA A

OIC geridos pela sociedade gestora a 31 de Dezembro de ... 

Denominação Tipo
Política de 

investimento
VLGF

N.º
participantes

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

N.º total de OIC - - Valor total - 

ANEXO III

Modelo de Prospecto Simplificado1

(Informação prevista no artigo 12° do Regulamento dos Organismos de 
Investimento Colectivo)

PROSPECTO SIMPLIFICADO

(actualizado a....de.....de........: Indicação da data da última actualização do prospecto)

Identificação do OIC: Denominação e data de constituição do OIC, anteriormente denominado______
_______________________________2

Tipo e Duração Tipo e Duração do OIC

Entidade Gestora Identificação da entidade gestora, e do grupo financeiro a que pertence

Consultores de Investimento Identificação dos consultores de investimento do OIC

Banco Depositário Identificação do depositário

Entidades Comercializadoras Identificação das entidades comercializadoras e respectivos locais e 
meios de comercialição do OIC

Avaliadores Identificação, para os fundos imobiliários, dos avaliadores de imóveis

Auditor Identificação dos auditores do OIC

Autoridade de Supervisão Identificação da autoridade de supervisão
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Política de Investimento Descrição sucinta da política de investimento da OIC

Risco Associado aos Investi-
mentos

Riscos associados aos investimentos do OIC, evidenciando os mais rel-
evantes tendo em conta o tipo de OIC (ex: risco de variação de preço, 
risco de crédito, risco de taxa de juro, risco cambial ou risco país). Caso 
o OIC invista em instrumentos finaceiros derivados com o intuito 
diferente da cobertura de risco, menção de destaque que explicite o 
acréscimo de risco associado a esse facto.

Perfil do Investidor Perfil do investidor a que o OIC se dirige, devendo ser indicadas 
as características do investidor que melhor se ajustem ao investi-
mento no OIC, designadamente o seu nível de aversão ao risco 
e tolerãncia pelas oscilações do valor do capital investido, o seu 
propósito de investimento, como sejam, a liquidez, a rendibili-
dade ou 
os benefícios fiscais, e, ainda, o período de investimento aconse-
lhado 

Evolução da Unidade de Participação: 
Representação gráfica da evolução do valor da unidade de participação (últimos 10 anos) e, se 
aplicável, comparativamente ao benchmark do OIC. 

Rendibilidade e Risco históricos: 
- Representação gráfica da evolução da rendibilidade do OIC  (últimos 10 anos ou anos civis 
completos desde o início de actividade do OIC), utilizando uma escala que represente adequa-
damente a volatilidade do OIC. 
- Quantificação da rendibilidade e do risco, nos mesmos períodos da rendibilidade divulgada. 

Advertências: Menção esclarecendo que os dados que serviram de base ao apuramento da 
rendibilidade e risco históricos são factos passados que, como tal, poderão não se verificar no 
futuro e nota explicativa sobre os níveis de risco. 

Taxa Global de Custos 
(TGC)

TGC apresentada nos termos do disposto no artigo 13° e a 
rotação média da carteira nos termos do Anexo 4 do presente 
Regulamento

Tabela de Custos Tabela de custos nos termos do Anexo 4 do presente Regulamen-
to

Subscrição Modo de determinação do valor da unidade de participação para 
efeitos de subscrição e respectivas condições 

Resgate Modo de determinação do valor da unidade de participação para 
efeitos de resgate e respectivas condições 

Distribuição 
de rendimentos  

Política de distribuição de rendimentos do OIC

Admissão à cotação Indicação dos mercados onde as unidades de participação se 
encontram admitidas à negociação ou previsão dessa mesma 
admissão, se for o caso 
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Divulgação do Valor da 
UP

Indicação dos locais e frequência de divulgação do valor da uni-
dade de participação

Consulta de outra docu-
mentação

Locais de consulta de outra documentação relativa ao OIC, com 
a indicação de que o prospecto completo e os relatórios e contas 
podem ser obtidos gratuitamente, mediante simples pedido, antes 
ou após a subscrição

Regime fiscal Descrição do regime fiscal aplicável ao OIC e aos participantes 
residentes em território nacional 

Contactos Contacto para esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas relativas 
ao OIC 

1 O prospecto simplificado tem um máximo de duas páginas, em formato A4, por cada OlC
2 Se o Ole alterou a sua denon1inação nos últimos 6 meses, deve incluir-se a denominação anterior 

ANEXO IV

(Informação prevista no artigo 13° do Regulamento dos Organismos de 
Investimento Colectivo) 

Tabela de custos imputados ao OIC 

Custos Valor %VLGF1 

Comissão de Gestão 

Componente Fixa 

Componente Variável 

Comissão de Depósito 

Taxa de Supervisão 

Custos de Auditoria 

Outros Custos 

TOTAL 

TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC) 

(1) Média relativa ao periodo de referência. 
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Tabela de custos imputáveis, conforme previsto no regulamento de gestão, ao 
OIC e participantes 

Custos % da Comissão1 

Imputáveis directamente ao participante 

Comissão de Subscrição 

Comissão de Transferência 

Comissão de Resgate 

Imputáveis directamente ao OIC 

Comissão de Gestão 

Componente Fixa 

Componente Variável 

Comissão de Depósito 

Taxa de Supervisão 

Taxa de Supervisão 

Outros Custos 

l  Caso a comissão varie segundo determinado critério deve o mesmo ser explicitado 

10.3 - Rotação média da carteira no período de referência

Volume de transacções 

Valor médio da carteira 

Rotação média da carteira (%) 

O Auditor Geral, Valentim Almeida Pinto.
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12. CAPITAL SOCIAL MÍNIMO DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 
E PARABACÁRIAS

Portaria nº 19/2005, de  14 de Março
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Portaria nº 19/2005
de  14 de Março

A Lei n° 3/V/96, de 1 de Julho, regula a constituição, o funcionamento e a acti-
vidade das instituições de créditos e parabancárias;

Convindo definir o capital social mínimo de cada um dos tipos de instituições 
de crédito e parabancárias referidas nesse diploma, de forma a adequá-lo aos 
riscos que estas instituições podem assumir no exercício das suas actividades 
específicas;

Sob proposta do Banco de Cabo Verde, nos termos do artigo 29° da Lei n° 3/V/
96 de 1 de Julho, manda o Governo de Cabo Verde, pelo Ministro das Finanças e 
Planeamento, o seguinte:

Artigo 1º

As instituições de crédito e as instituições parabancárias infra indicadas, devem 
possuir um capital social de montante não inferior ao que segue:

a) Bancos: 300 milhões de escudos;

b) Instituições especiais de crédito com a natureza de caixas económicas: 70 
milhões de escudos;

c) Sociedades de investimento: 100 milhões de escudos;

d) Sociedades de capital de risco: 60 milhões de escudos;

e) Sociedades de locação financeira: capital de 40,50 ou 60 milhões de escudos, 
conforme a sociedade tenha por objecto a locação financeira mobiliária, a 
imobiliária ou ambas;

f) Sociedades de desenvolvimento regional: 60 milhões de escudos;

g) Agências de câmbios: 5 milhões de escudos para as que tenham por objecto 
exclusivo a compra e a venda de moeda estrangeira, de cheques de viagem 
e a venda da numismática, e 20 milhões de escudos para as que prestem 
serviços de transferência de dinheiro de e para o exterior;

h) Sociedades de gestão financeira: 4 milhões de escudos;

i) Sociedades de cessão financeira (Factoring): 40 milhões de escudos;

j) Sociedades emitentes e gestoras de cartões de  crédito: 30 milhões de 
escudos;

k) Sociedades gestoras de fundos de pensões: 40 milhões de escudos;

l) Sociedades de financiamento de vendas a crédito: 70 milhões de escudos;

m) Sociedades correctoras: 10 milhões de escudos; 

n) Sociedades financeiras de corretagem: 50 milhões de escudos;

o) Sociedades mediadoras do mercado monetário e cambial: 10 milhões de 
escudos.



456

Artigo 2º

Os valores mínimos referidos no artigo 10 sofrerão os aumentos requeridos 
pelas regras de adequação constantes dos diplomas aplicáveis.

Artigo 3º

É concedido o prazo de 1 ano após a data indicada no artigo seguinte para as 
instituições de crédito e parabancárias, já autorizadas a exercer a sua actividade, 
adequarem o seu capital social ao capital mínimo imposto por este diploma.

Artigo 4º

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Ministério das Finanças e Planeamento, na Praia, aos 4 de Março de 2005. 

Ministro, João Pinto Serra.
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13. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

Lei nº 129/V/2001, de 22 de Janeiro
Lei nº17/VI/2002, de 16 de Dezembro
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Lei nº 129/V/2001
de 22 de Janeiro

Por mandato do povo, a Assembleia Nacional decreta nos termos da alínea c) do 
artigo 174º da Constituição, o seguinte: 

Artigo 1º

Objecto

Fica o Governo autorizado a legislar em matéria de: 

a) Alargamento do objecto do crime de branqueamento de capitais, para além 
do previsto na Lei n.º 78/IV/93, de 12 de Julho, relativa ao  tráfico ilícito de 
estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aos bens e produtos provenien-
tes de outros crimes graves, referidos expressamente no corpo do n.º 1 do 
artigo 2.º;

b) Limitação do dever de sigilo das entidades bancárias e financeiras, seus diri-
gente e empregados, afastando este dever sempre que se trate de possibilitar 
e garantir uma eficaz prevenção e punição do branqueamento capitais e 
das infracções subjacentes, isentando de responsabilidade de qualquer tipo 
as informações prestadas pelos bancos e instituições financeiras, seus diri-
gentes e empregados, diligentemente e de boa fé, às autoridades judiciárias 
legalmente competentes;

c) Estabelecimento de normas de funcionamento das entidades bancárias e 
financeiras, destinadas a prevenir o branqueamento de capitais, designada-
mente através da imposição do dever de identificação da clientela, regular 
ou ocasional, do registo documental das operações bancárias e financeiras, 
da conservação dos documentos que lhes respeitem e permitam reconsti-
tuir as operações, e na obrigação de participar as operações suspeitas de 
branqueamento de capitais às autoridades judiciárias competentes; 

d) Consagração do dever de diligência das entidades bancárias e financei-
ras na realização das operações, estabelecendo a obrigação de recolha de 
informação sobre a real e verdadeira natureza, possibilitando a detecção 
de operações fictícias  ou fraudulentas, suspeitas de ligação a práticas de 
branqueamento; 

 e) Obrigatoriedade de realizar quaisquer transferências internacionais de 
moeda, divisas ou títulos, de valor superior a um milhão de escudos cabo-
verdianos, provenientes do estrangeiro ou a ele destinado, através de insti-
tuições bancárias ou financeiras autorizadas a proceder a tais movimentos;

f) Consagração do dever de declaração à entrada do território nacional do 
quantitativo em moeda nacional ou estrangeira, superior a um valor equi-
valente a um milhão de escudos cabo-verdianos, de que seja portador; 

g) Concessão de poderes às autoridades de supervisão e regulação do sistema 
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bancário e financeiro para regular administrativamente as obrigações das 
entidades bancárias e financeiras e fiscalizar o cumprimento da legislação e 
normas regulamentares de prevenção do branqueamento de capitais; 

h) Estabelecimento de um regime geral sancionatório das infracções de na-
tureza disciplinar e contra-ordenacional praticadas culposamente - pelas 
entidades bancárias e financeiras, respectivo processo e regime de impug-
nação; 

i) Consagração de normas de natureza processual penal que permitam às au-
toridades judiciárias nacionais manter uma eficaz cooperação judiciária e 
policial internacional e com as autoridades estrangeiras competentes para 
investigar e punir as infracções de branqueamento de capitais, com sujei-
ção aos princípios da reciprocidade, de especialidade e do sigilo, ou seja, 
determinando-se que as informações facultadas só podem ser usadas para a 
investigação e punição das actividades de branqueamento, ficando a auto-
ridade receptora obrigada a manter a sua confidencialidade nos termos da 
respectiva legislação processual;

j) Estabelecimento de medidas cautelares necessárias e previstas na legislação, 
destinadas a garantir a execução de sentenças, designadamente estrangeiras, 
que venham a ordenar a perda ou apreensão dos bens, produtos ou  capitais 
derivados da prática de infracções de branqueamento de capitais, mesmo 
quando os factos típicos relativos ao branqueamento tenham sido cometidos 
fora do território de Cabo Verde, mas aqui se encontrem os bens, produtos ou 
capitais, derivados das infracções subjacentes ao branqueamento de capitais.

 Artigo 2º

Extensão: matéria criminal

A autorização conferida ao abrigo do artigo 1º tem a seguinte extensão: 

1. Punir quem, sabendo que o dinheiro, os bens ou da produtos são provenien-
tes da prática, sob qualquer forma de com participação, de crimes de tráfico de 
droga e outras actividades ilícitas  relacionadas com terrorismo, tráfico de armas, 
tráfico de menores, extorsão de fundos, rapto, lenocínio, corrupção, peculato e 
participação económica em negócio, administração danosa em unidade econó-
mica do sector público, fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou 
crédito, infracções económico-financeiras cometidas de forma organizada com 
recurso à tecnologia informática e infracções económico-financeiras de dimen-
são internacional: 

a) Aplicar, transferir, converter, substituir ou empregar esses dinheiros, bens 
ou produtos, no todo ou em parte, directa ou indirectamente, com o fim de 
ocultar ou dissimular a sua origem ilícita ou de ajudar uma pessoa impli- 
cada na prática de qualquer dessas infracções a eximir-se ás consequências 
jurídicas dos seus actos, com pena de prisão de 4 a 12 e anos; 
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b) Ocultar, dissimular ou encobrir a verdadeira natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação, propriedade desses bens ou produtos ou direi-
tos a eles relativos, com pena de prisão de 2 a 10 anos; 

c) Adquirir ou receber a qualquer título, utilizar, deter ou conservar dinheiro, bens 
ou produtos ou direitos a ele relativos, com pena de prisão de 1 a 5 anos; 

d) Fazer perigar ou tornar mais difícil a descoberta, apreensão ou perda desse 
dinheiro, bens ou produtos, com o propósito de ajudar uma pessoa implica 
da num crime, previsto no corpo deste número, a escapar às consequências 
jurídicas do seu acto, com a pena de prisão de 2 a 10 anos. 

2. A punição pelos crimes mencionados no número anterior não deve exceder 
os limites mínimos e máximos previstos para as correspondentes infracções 
principais. 

3. A punição pelos crimes previstos no número anterior tem lugar ainda que os 
factos que integram a infracção principal tenham sido praticados fora do terri-
tório nacional. . 

4. Aplicação do regime previsto nos artigos 32° e 33° da Lei n° 78/IV/93, de 12 
de Julho, ao inquérito, instrução e julgamento das infracções previstas nos nºs 1 
e 3 deste artigo. 

5. Em caso de condenação pela prática de uma infracção de branqueamento de 
capitais, o Tribunal ordenará o confisco e a perda a favor do Estado, de todos os 
bens derivados do crime, neles se incluindo os rendimentos ou vantagens, direc-
ta ou indirectamente resultantes da prática do crime, ressalvado o caso em que 
terceiros de boa-fé demonstrem a sua titularidade sobre os bens e o desconheci-
mento da sua ligação com o crime.

6. Agravamento das penas referidas no n° 1 quando o facto ilícito for cometido 
no exercício de uma actividade profissional ou de modo habitual. 

7. Estender, com as devidas adaptações, aos crimes de branqueamento de di-
nheiro, bens ou produtos previstos no número 1 do artigo 2° a medida prevista 
no artigo 38° da Lei n° 78/IV/93, de 12 de Junho, para os crimes provenientes do 
tráfico de droga e precursores. 

Artigo 3º 

Extensão: Matéria de processo criminal 

A autorização conferida ao abrigo do artigo 1° tem a seguinte extensão: 

1. Em processos de investigação das infracções subjacentes e de branqueamento, 
consagrar o dever de participação à autoridade judiciária competente, desde que 
o pedido de informações seja ordenado por um juiz, das informações relativas 
às relevantes operações e movimentos bancários e financeiros e à identificação 
dos clientes, afastando o sigilo bancário, das seguintes entidades, bem como seus 
dirigentes e empregados:
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a) Instituições de crédito, instituições parabancárias, empresas seguradoras 
e sociedades gestoras de fundos de pensões com sede em território cabo-
verdiano;

b) Instituições financeiras internacionais; 

c) Sucursais e agências em território cabo-verdiano, das entidades referidas 
nas alíneas a) e b), que tenham sede no estrangeiro; 

d) Entidades que explorem o serviço público de correios, na medida em que 
prestem serviços financeiros;  

e) As autoridades de supervisão das entidades referidas nos números anterio-
res. 

2. Conferir à Polícia Judiciária a competência exclusiva para a investigação do 
branqueamento de capitais ou outros bens, produto e direitos a eles relativos. 

Artigo 4º

Extensão: Obrigações da entidade financeira 

A autorização conferida ao abrigo do artigo 1º tem a seguinte extensão: 

1. Consagrar a obrigação para as entidades bancárias e financeiras, referidas no 
nº1 do artigo 3º de obter a identificação do beneficiário jurídico ou económico da 
operação, sempre que saibam ou tenham indícios para supor que o cliente actua 
no interesse ou por conta de outrem. 

2. Estabelecer a proibição de realizar as operações bancárias ou financeiras se 
não for previamente obtida a verdadeira identificação do cliente, nos termos 
legalmente previstos. 

3. Determinar que as entidades bancárias e financeiras e mesmo as autoridades 
de supervisão do sistema financeiro devem participar às autoridades judiciárias 
competentes as operações, que pela sua natureza, volume, carácter inabitual em 
relação ao perfil do cliente, ou qualquer outro motivo fundado, se tornem suspei-
tas de se encontrarem relacionadas com a prática de crimes previstos no corpo do 
nº 1 do artigo 2º( ainda que os factos típicos constitutivos do crime tinham sido 
cometidos no estrangeiro. 

Artigo 5º

Extensão: Contra-ordenações

A autorização conferida ao abrigo do artigo 1º tem a seguinte extensão: 

1. Tipificar como contra-ordenaçoes, puníveis com 250 coima de 75.000$00 a 
25.000.000$00 ou de 25.000$00 a 10.000.000$00, consoante seja aplicada a enti-
dades financeiras ou a pessoas singulares, as infracções às regras  de: 

a) Identificação obrigatória dos clientes e seus representantes com quem 
as entidades bancárias ou financeiras estabeleçam relações de negócios 
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estáveis ou ocasionais, sempre que estas últimas ultrapassem o valor de 
1.500.000$00; 

b) Identificação obrigatória dos beneficiários de seguros ou de operações do 
ramo “Vida” e de planos de pensões cujos prémios ou contribuições sejam 
superiores a 150.000$00 ou, em caso de prémio ou contribuição únicos, 
ultrapassem os 300.000$00; 

c) Identificação obrigatória de todos os clientes, seus representantes e dos 
beneficiários de  seguros ou de operações do ramo “Vida” e de planos de 
pensões independentemente do valor das operações, sempre que exista uma 
suspeita  de prática dos crimes referidos no corpo do n° 1 do artigo 2º;

d) Obtenção de informações sobre a identidade da pessoa por conta de quem 
o cliente actua, sempre que as entidades bancárias e financeiras saibam ou 
suspeitem que o cliente não actua por conta própria; 

e) Exame, com especial atenção pelas entidades bancárias e financeiras, das 
operações que, pela sua natureza, volume ou carácter inabitual relativa-
mente à actividade do cliente, sejam susceptíveis de constituir um dos 
crimes referidos no corpo do n° 1 do artigo 2º; 

f) Obtenção de informação escrita do cliente sobre a origem e o destino dos 
fundos, sobre a identidade dos beneficiários e a justificação das operações, 
sempre que estas excedam 1.500.000$00 e, pela sua natureza, volume ou 
carácter inabitual relativamente à actividade do cliente, sejam susceptíveis 
de constituir crimes referidos no corpo do n° 1 do artigo 2º;

g) Conservação, por um período de cinco anos após o termo das relações com 
os respectivos clientes, de cópia ou referência dos documentos compro-
vativos da identificação, e, durante 10 anos a contar da data de execução 
das operações, dos originais ou cópias com idêntica força probatória, bem 
como das informações referidas na parte final do número anterior; 

h) Não declaração da moeda nacional ou estrangeira à entrada do território 
de Cabo Verde; 

i) Não utilização do sistema financeiro nas transferências internacionais de 
moeda, divisas ou títulos, provenientes do estrangeiro ou a ele destinado. 

2. Tipificar como contra-ordenações, puníveis com coima de 500.000$00 a 
750.000.000$00 ou de 250.000$00 a 250.000.000$00, consoante seja aplicada a 
entidades financeiras ou a pessoas singulares, as infracções às regras de: 

a) Recusa da realização de operações com quem não forneça a identificação 
própria ou da  pessoa por conta de quem actua;

b) Dever especial de colaboração com a autoridade judiciária competente logo 
que tenha conhecimento. de quaisquer factos que possam ser ou constituir 
indícios da prática de um dos crimes referidos no corpo do n° 1 do artigo 
2º; 
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c) Não revelação ao cliente ou a terceiros de que foram prestadas informações 
ou que está em curso uma investigação criminal; 

d) Abstenção da execução, por período não superior a vinte e quatro horas, de quais-
quer operações que suspeitem estar relacionadas com a prática de um dos crimes 
referidos no corpo do n° 1 do artigo 2º, e, verifica das cir- cunstâncias excepcio-
nais, por período não superior a quarenta e oito horas, de operações que ultra-
passem um montante definido por portaria do membro do Governo responsável 
pelas finanças, ouvido, o Banco de Cabo Verde; 

e) Prestação à autoridade judiciária competente das informações que efectuarem, 
quando não seja possível suspender as mesmas ou, no entender daquela auto-
ridade, essa suspensão seja susceptível de frustrar ou iludir a respectiva autori-
dade probatória ou preventiva. 

3. Estabelecer um regime específico de responsabilidade quanto à actuação em 
nome ou por conta de outrem, nomeadamente no sentido de: 

a) A responsabilidade das pessoas colectivas prevista na lei não excluir a dos 
respectivos agentes ou comparticipantes; 

b) As pessoas colectivas responderem solidaria- mente pelo pagamento das 
coimas, taxa de justiça, custas e demais encargos quando de- vidos, aplica-
dos aos agentes e comparticipantes; 

c) Os titulares dos órgãos de administração das pessoas colectivas respon-
derem subsidiaria- mente pelo pagamento das coimas e custas em que as 
mesmas sejam condenadas, ainda que à data da condenação hajam sido 
dissolvidas ou entrado em liquidação. 

4. Fixar em cinco anos os prazos de prescrição do procedimento pelas contra-
ordenações e pelas coimas e sanções acessórias. 

5. Elevar a 750.000.000$00 e a 250.000.000$00 o limite máximo das coimas, 
quando estas sejam aplica- das, respectivamente, a uma entidade bancária ou fi-
nanceira ou a outras entidades ou a pessoas singulares, e reduzir o montante das 
coimas a metade desse valor em caso de negligência. 

6. Fixar como sanções acessórias a publicidade pelo Banco de Cabo Verde, en-
quanto autoridade de super- visão, a expensas do infractor, da decisão punitiva e 
a inibição de funções de administração, direcção, gerência ou chefia em entidades 
bancárias ou financeiras, por um período compreendido entre 1 e 10 anos. 

7. Prever que o valor das coimas reverta a favor do Estado, as quais ficarão con-
signadas à acção de prevenção e repressão do branqueamento; 

8. Poder de estabelecer uma norma especial quanto à determinação do tribunal 
competente para o recurso de impugnação, para execução e restante controlo 
judicial do processo contra-ordenacional. 

9. Atribuir ao Banco de Cabo Verde a competência para instruir os processos 
de contra-ordenação, por infracção culposa aos deveres de diligência e vigilância 
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em matéria de branqueamento, a que estão obrigadas as entidades bancárias e 
financeiras referidas no artigo 3º e ao Ministro das Finanças a competência para 
aplicar as coimas previstas na lei. 

Artigo 6º

Extensão: Obrigações de entidades não financeiras

A autorização conferida ao abrigo do artigo 211 tem a seguinte extensão: 

1. Sujeitar a princípios equivalentes, designada- mente os de identificação da 
clientela, registo das operações, conservação da documentação que lhes respeita 
e participação de operações suspeitas de ligação a práticas de branqueamento, 
incluindo o que fica disposto em matéria de contra-ordenações e processo respec-
tivo, com as adaptações que se mostrem necessárias para garantir a sua eficácia e 
praticabilidade, as pessoas singulares e colectivas que:

a) Explorem salas de jogo;

b) Exerçam actividades de mediação imobiliária ou de compra de imóveis para 
revenda; 

c) Utilizem habitualmente bilhetes ou outros instrumentos ao portador, ou 
que prestem serviços ou transaccionem bens de elevado valor unitário, no-
meadamente pedras e metais preciosos, antiguidades ou bens culturais. 

2. Estender às pessoas singulares ou colectivas referidas no número anterior o 
regime relativo às obrigações de carácter preventivo impostas às entidades bancá-
rias ou financeiras para as operações que envolvam ou possam envolver as infrac-
ções referidas no número 1 do corpo do artigo 2º e artigo 5º, incluindo o que em 
matéria de contra-ordenações e processo respectivo for estabelecido. 

Artigo7º

Duração

A presente autorização legislativa tem a duração de 45 dias. 

Aprovada em 7 de Dezembro 2000. 

O Presidente da Assembleia Nacional, António do Espírito Santo Fonseca. 

Promulgada em 29 de Dezembro de 2000. 

Publique-se. 

O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS GOMES 
MONTEIRO. 

Assinada em 5 de Janeiro de 2001.

O Presidente da Assembleia Nacional, António do Espírito Santo Fonseca.
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Lei nº17/VI/2002

de 16 de Dezembro

Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea b) 
do artigo 174º da Constituição da República, o seguinte: 

 CAPITULO I 

Regime geral 

 Secção I 

Objecto, âmbito e regime penal 

Artigo 1º

Objecto 

 O presente diploma estabelece medidas de natureza. preventiva e repressiva 
contra a lavagem de capitais e de ou- tros bens provenientes dos crimes indica-
dos no artigo 3º, para além do que já se encontra estipulado, na mesma matéria, 
quanto aos bens provenientes do tráfico de drogas e percursores.

Artigo 2º

Âmbito de aplicação 

1. O presente diploma aplica-se às instituições de crédito e parabancárias, em-
presas seguradoras e sociedades gestoras de fundos de pensões, que tenham a sua 
sede no território caboverdeano. 

2. São igualmente abrangidas as sucursais, agências e outras formas representa-
ção das entidades referidas no número anterior, situadas em território cabover-
deano, que tenham a sua sede no estrangeiro. 

3. O presente diploma aplica-se ainda às entidades que explorem o serviço pú-
blico de correios, na medida em que prestem serviços financeiros.

 4. Para efeitos do presente diploma, as entidades referidas nos números anterio-
res são designadas «entidades financeiras» 

Artigo 3º

Lavagem de capitais e de outros bens

1. Quem, sabendo que os bens ou produtos são provenientes da prática, sob 
qualquer forma de comparticipação, de crimes de tráfico de droga ou substâncias 
psicotrópicas, previstos na lei 78/IV/93, de 12 de Julho, terrorismo, rapto, tráfico 
de menores, abuso sexual de menores, comércio de pornografia infantil, leno-
cínio, tráfico de armas, extorsão de fundos, corrupção, peculato, administração 
danosa em unidade do sector público, apropriação ilegítima de bens do sector 
público ou cooperativo, fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou 
crédito e infracções económico-financeiras:
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a) Aplicar, transferir, converter, auxiliar ou facilitar alguma operação de con-
versão ou transfe- rência desses bens ou produtos, no todo ou em parte 
directa ou indirectamente, com o fim de ocultar ou dissimular a sua origem 
ilícita ou de ajudar uma pessoa implicada na prática de qualquer dessas in-
fracções a eximir-se às consequências jurídicas dos seus actos, será punido 
com pena de prisão de 4 a 12 anos; 

b) Ocultar, ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposi-
ção, movimentação, propriedade desses bens ou produtos ou direitos a eles 
relativos, será punido com pena de prisão de 2 a 10 anos;  

c) Adquirir ou receber tais bens ou produtos a qualquer título, ou os detiver ou 
ainda os utilizar, será punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.

 2. A punição pelos crimes mencionados no número anterior não deve exceder 
os limites mínimo e máximo previstos para as correspondentes infracções prin-
cipais. 

3. A punição pelos crimes previstos no n° 1 tem lugar ainda que os factos que in-
tegram a infracção principal tenham sido praticados fora do território nacional. 

Artigo 4º

Banco de Cabo Verde 

É atribuído ao Banco de Cabo Verde, enquanto entidade de supervisão do sis-
tema bancário e financeiro, o poder de editar regras de boa prática bancária com 
o propósito de combater a lavagem de capitais e de outros bens, bem como de 
acompanhar fiscalizar a aplicação as regras e medidas de prevenção da lavagem 
no sector  bancário e financeiro.

 Secção II 

 Investigação criminal 

Artigo 5°

 Competência 

A investigação do crime de lavagem de capitais e de outros bens previsto neste 
diploma é da competência exclusiva da Polícia Judiciária, sem prejuízo do dis-
posto na lei orgânica a respectiva, na parte respeitante à função complementar, 
subsidiária e auxiliar da Polícia de Ordem pública.

Artigo 6º

Medidas cautelares 

1. A pedido individualizado e fundamentado autoridades judiciárias estran-
geiras competentes dirigido pela direcção Central da Polícia Judiciária podem 
ser efectuadas todas as diligências previstas lia lei caboverdeana destinadas a 
averiguar se quaisquer bens ou produtos provenientes dos crimes referidos no 
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corpo do nº1 do artigo 3º se .encontram em território nacional, informando-se 
do resultado a autoridade requerente. 

2. Caso sejam encontrados em território nacional bens ou produtos provenien-
tes dos crimes a que se refere o número anterior, as autoridades judiciárias de 
Cabo Verde, para além de darem início ao procedimento criminal por crime de 
lavagem de capitais e de outros bens, devem tomar todas as diligências necessárias 
de molde a impedir o desaparecimento ou a dissipação desses bens ou produtos, 
procedendo ao congelamento ou apreensão dos mesmos. 

3. A cooperação judiciária internacional obedece, em qualquer caso, ao princí-
pio da reciprocidade entre os Estados e do sigilo, não podendo às informações 
fornecidas, a pedido das autoridades estrangeiras, ser dado destino diverso do 
que consta do pedido de informação. 

Artigo 7º

Perda de bens ou produtos relacionados com o crime 

1, Os bens ou produtos relacionados com o crime de lavagem de capitais e de 
outros bens, bem como os rendimentos, juros, outras vantagens extraídas desses 
bens ou produtos serão declarados, pelos tribunais, perdidos a favor do Estado. 

2. Se os direitos, objectos ou vantagens referidos no número anterior não pu-
derem ser apropriados em espécie, a perda será substituída pelo pagamento do 
respectivo valor ao Estado.

3. O disposto nos números anteriores aplica-se aos direito, objectos ou vanta-
gens obtidos mediante transacção ou troca com os direitos, objectos ou vanta-
gens directamente conseguidos por meio da infracção. 

Artigo 8º

Defesa de direito terceiros de boa fé 

1. Se dos bens apreendidos a arguidos em processo crime por infracção relativa 
á lavagem de capitais e de outros bens, houver bens que se encontrem inscritos 
em registo público em nome de terceiros, os titulares de tais registos serão notifi-
cados para deduzirem a defesa dos seus direitos  e fazerem prova sumária da sua 
boa fé, podendo-lhes ser  de imediato restituído o bem. 

2. Não havendo registo, o terceiro que invoque a boa fé na aquisição de bens ou 
produtos apreendidos pode deduzir  no processo a defesa dos seus direitos.

3.  A defesa dos direitos de terceiro que invoque a boa fé pode ser deduzida até à 
declaração de perda e é apresentada da mediante petição dirigida ao juiz, devendo 
o interessado  indicar logo todos os meios de prova.

4. A petição é autuada por apenso ao processo, e; após a notificação ao Minis-
tério Público, que poderá deduzir posição, o tribunal decidirá realizando, para 
tanto, todas as diligências que considere convenientes. 
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5. O Juiz pode remeter a questão para os meios cíveis  quando, em vil,1.ude da 
sua complexidade ou pelo atraso que acarrete ao normal curso do processo penal, 
não possa, neste, ser convenientemente decidida. 

Artigo 9º

 Promoção da perda de bens ou produtos relacionados com o crime 

1. A acusação contém indicação dos bens ou produtos relacionados com o crime 
de lavagem de capitais e de outros bens, bem como os rendimentos, juros, lucros e 
outras vantagens extraídas desses bens ou produtos, e a promoção da declaração 
de perda dos mesmos a favor do Estado 

2. Se no momento da dedução da acusação não for possível a liquidação de ren-
dimentos, juros, lucros e outras vantagens extraídas dos bens ou produtos rela-
cionados com o crime de lavagem capitais e de outros bens, ela pode ser efectuada 
até quinze dias antes daquele em que se realize a audiência de julgamento. 

 3. A liquidação pode ser alterada dentro do prazo previsto do número anterior se 
houver conhecimento superveniente da  exactidão do valor antes determinado.

4. A promoção ou a alteração da liquidação referidas nos números anteriores 
são notificadas ao arguido e ao seu defensor no prazo de 48 horas. 

Artigo 10º

Defesa de direitos do arguido 

1. A defesa dos direitos do arguido com relação aos bens ou produtos cuja perda 
a favor do Estado seja promovida em processo penal por crime de lavagem de 
capitais e de outros bens deve ser apresentada na contestação. 

2. Havendo alteração da liquidação a que se refere o nº do artigo 9º deste diplo-
ma, a defesa deve ser apresentada no prazo de oito dias a contar da notificação a 
que se refere o nº4 da mesma disposição.

 Artigo l1º

Arresto preventivo 

1. A requerimento do Ministério Público ou do lesado, pode o juiz decretar 
arresto dos bens do arguido, nos termos da lei do processo civil. 

2. Se tiver sido previamente fixada e não prestada caução económica, fica o 
requerente dispensado dá prova do fundado receio de perda da garantia patri-
monial.

3. O arresto preventivo referido no número anterior pode ser decretado mesmo 
em relação a comerciante. 

4. A oposição ao despacho que tiver decretado o arresto não tem efeito suspen-
sivo. 

5. Em caso de controvérsia  sobre a propriedade dos  bens arrestados, pode o 



470 471

juiz remeter a decisão para o tribunal civil, mantendo-se  entretanto o arresto 
decretado.

Artigo 12º

Modificação e extinção do arresto 

1. O arresto cessa se for prestada caução económica imposta ou, no caso previs-
to no nº 1 do artigo 13º,  pe1o pagamento voluntário, do correspondente valor, 
nos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado da sentença. 

2. Se, em qua1quer momento no processo, for apurado que valor susceptível 
de perda é menor ou maior do que o inicialmente apurado, o Ministério Público 
requer, respectivamente, a redução do arresto ou a sua ampliação.

3. O arresto ou a caução económica extinguem-se com a decisão final  absolu-
tória.

Artigo 13º

Declaração de perda

1. Na sentença condenatória, o tribunal  refere dos rendimentos, juros, lucros e 
outras vantagens extraídas de bens ou produtos que, nos termos do artigo 7°, são 
declarados perdidos a favor do Estado.

2. Se este valor for inferior  ao dos bens arrestados ou à caução prestada, são um 
ou outro reduzidos até esse montante.

Artigo 14º

Transferências de Fundos e pagamentos 

As transferências internacionais de moeda nacional ou estrangeiros, meios de 
pagamento sobre o exterior ou títulos ao portador, só podem ser realizadas por 
intermédio de instituições bancárias ou financeiras autorizadas a proceder a essas 
operações.

Artigo 15º 

Declaração de importação de moeda 

1. Todo aquele que ao entrar no território de Cabo Verde se for portador de 
moeda nacional ou estrangeira ou de títulos ao portador, de valor superior a um 
milhão de escudos deve declarar esse valor ás autoridades alfandegárias. 

2. Compete à Direcção Geral das Alfândegas fiscalizar o cumprimento da obri-
gação referida no numero anterior, devendo no entanto evitar qualquer atraso ou 
incómodo à entrada no território nacional.

3.  A documentação recolhida pela Direcção Geral das Alfândegas deve ser con-
servada pelo prazo  5 anos.
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Secção III

Regras de conduta e de transparência. 

Artigo 16º

Dever de identificação

1. As entidades financeiras devem exigir a identificação dos seus clientes, regula-
res ou ocasionais sempre que com eles estabeleçam qualquer relação de negócio, 
nomeadamente a abertura de contas de depósito, cadernetas de poupança, trans-
ferência de fundos, câmbio de moeda, prestação de serviços de guarda de valores, 
prestação de garantias, venda de apólices seguros, ou transacção de títulos de 
qualquer tipo. 

2. Os elementos relativos à identificação do cliente devem ser anotados, por 
escrito, em impresso próprio ou no documento bancário comprovativo da ope-
ração realizada. 

3. A identidade do cliente deve ser comprovada pela apresentação do bilhete de 
identidade, ou qualquer outro documento de identificação oficial, de onde conste 
a respectiva fotografia.

Artigo 17º

Operações por conta de outrem 

1. Sempre que os elementos relativos à operação bancária a realizar ou a sua na-
tureza revelem ou indiciem que o beneficiário económico da operação seja pes-
soa diversa da que entrou em contacto directo com a instituição, esta deve exigir a 
identificação do representado ou beneficiário da operação e o respectivo compro-
vativo, o qual pode ser apresentado por cópia ou qualquer meio electrónico. 

2. No caso de operações realizadas internacionalmente e sem contacto pessoal 
com o beneficiário, caso subsistam dúvidas sobre a identidade do mesmo e o 
montante ou a natureza da operação o justificarem, pode ser solicitado ao bene-
ficiário da operação que a identificação e a natureza da operação sejam compro-
vadas por uma instituição financeira reconhecidamente idónea. 

Artigo 18º 

Recusa de realização das operações 

Em caso de ausência de identificação do cliente ou do representado ou beneficiário 
da operação, nos casos previstos no artigo 162, a instituição financeira deve recusar a 
operação pretendida. 

Artigo 19º

Obrigação de diligência acrescida 

1. A entidades financeiras devem prestar especial atenção à identificação do cliente e à 
natureza da operações que, pela sua frequência, volume inusitado, estrutura complexa, 
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ou carácter pouco habitua levantem suspeitas de se  encontrarem ligadas à prática dos 
crimes previstos no artigo 3º.

2. Nos casos previstos no número anterior as entidades financeiras, para além da 
identificação, devem inteirar-se da origem e destino dos fundos e da verdadeira 
natureza da operação, não devendo referir ao cliente as suas suspeitas.

Artigo 20º

 Dever de conservação de documentos

 As entidades financeiras devem conservar cópias sob qualquer forma de supor-
te dos documentos relativos à identificação dos clientes e ao registo das operações 
realizadas, por um período de 5 anos após a cessação das relações com o cliente. 

Artigo 21º

Organização  interna  anti-lavagem 

1. As entidades financeiras devem formar e manter actualizado o seu pessoal no 
que respeita à prevenção da lavagem de capitais de outros bens provenientes de ac-
tividades criminosas, com especial atenção para o pessoal dos balcões e do serviço 
de relações  com o estrangeiro. 

2. As entidades financeiras devem ainda criar, internamente, uma unidade res-
ponsável pela observância das normas de prevenção da lavagem de capitais e de 
outros bens provenientes de actividades criminosas, à qual cabe, designadamente, 
a avaliação anual dos casos participados às autoridades judiciárias, a preparação 
de regras de procedimentos que tornem mais eficiente a sua actuação, bem como 
a prestação de colaboração que lhes for solicitada pelo Banco de Cabo Verde, 
enquanto autoridade nesta área. 

Artigo 22º

Dever de informação

1. As entidades financeiras devem fornecer ao juiz  ao ministério público, 
quando estes o ordenarem, informações, documentos como quaisquer outros 
objectos que tiverem na sua posse, que sejam necessárias à instrução do processo 
por crime de lavagem de capitais e de outros bens provenientes de actividades 
criminosas, ou que devam ser apreendidos, afastando com a obrigação de sigilo  
bancário.

2. As informações fornecidas nos termos do número anterior só podem ser 
utilizadas para investigação e punição dos crimes previstos no artigo 3º deste 
diploma, não lhes podendo ser dado outro destino, nem ser revelada a identidade 
de quem as forneceu. 

3. Com o propósito de evitar publicitar a identidade do empregado ou dirigente 
da entidade financeira que tenha fornecido as informações referidas nos números 
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anteriores, manter-se-à no processo em instrução apenas a cópia da informação 
bancária, a qual deve identificar sempre a instituição transmitente, sem a assi-
natura da pessoa que transmitiu a informação, ficando o original arquivado, em 
segredo, na Polícia Judiciária. 

4. O arguido pode requerer, na audiência de discussão e julgamento, a verifica-
ção da conformidade entre o original e a cópia da informação transmitida. 

5. As entidades financeiras que forneçam as informações requisitadas pelas au-
toridades judiciárias competentes sobre processos em investigação não podem 
revelar tal facto a clientes ou terceiros, nem que se encontra em curso uma inves-
tigação criminal. 

Artigo 23º

Dever especial de colaboração  

1. As entidades financeiras devem informar imediatamente, nomeadamente por 
fax ou correio electrónico, à Polícia Judiciária, logo que saibam ou fundadamente 
suspeitem que quaisquer fundos ou bens que receberem ou se encontram inscri-
tos  nos seus livros são provenientes dos crimes previstos no artigo 3º ou sempre 
que tenham conhecimento de quaisquer factos que possam constituir indícios da 
prática daqueles crimes.

 2. As entidades financeiras devem abster-se de executar quaisquer operações 
que fundadamente suspeitem estar relacionadas com a prática dos crimes previs-
tos no artigo 3º deste diploma, e informar do pedido de realização das mesmas ao 
Procurador-Geral da República ou ao magistrado do Ministério Público por ele 
designado, o qual pode determinar a suspensão da respectiva execução. 

3.  As entidades financeiras podem localizar as operações se a ordem de sus-
pensão não for confirmada por decisão judicial no prazo de vinte e quatro horas 
a contar da comunicação realizada nos termos do número  anterior, sendo esse 
prazo alargado para quarenta e oito horas em face de circunstâncias excepcionais 
e relativamente a operações cujo valor ultrapasse o montante de um milhão de 
escudos. 

Artigo 24º 

Participações da autoridade supervisão

1. O Banco de Cabo Verde deve igualmente informar à Direcção Central da Po-
lícia Judiciária sempre que, na sua actividade de inspecção ou de qualquer outro 
modo, tenha conhecimento de factos que indiciem a prática do crime previsto 
no artigo 3º.

2. As informações prestadas nos termos do número anterior é aplicável o dis-
posto nos números 2 e 5 do artigo 22º.
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Artigo 25º

Exclusão de  responsabilidade

Não constitui violação do dever de sigilo bancário, nem envolve responsabili-
dade penal, civil, disciplinar ou contra-ordenacional a prestação de informação 
ou colaboração, fundadamente e de boa fé, nos temos do disposto nos artigos 
22º e 23º, para quem as tiver prestado ou para a . instituição a que se encontrar 
vinculado.  

Secção IV 

Actividades não financeiras 

Artigo 26º

Deveres gerais  

1. As pessoas singulares e colectivas que se dediquem à exploração de salas de jo-
gos, exerçam actividades de mediação imobiliária ou de compra de imóveis para 
revenda, ou transaccionem pedras ou metais preciosos, antiguidades, obras de 
arte ou automóveis, ficam sujeitas aos princípios e deveres impostos às entidades 
financeiras neste diploma, excepto os previstos no artigo 20º, e com as necessárias 
adaptações.

2. O incumprimento, ainda que por negligência, dos referidos deveres será pu-
nido com coima nos termos previstos neste diploma. 

3. É atribuída ao departamento governamental responsável pela área das Finan-
ças a competência para regulamentar a aplicação deste diploma às pessoas referi-
das no número 1 deste preceito e fiscalizar o cumprimento dessas disposições. 

CAPÍTULO II 

Das contra-ordenações 

Secção I

Disposições gerais 

Artigo 27º

Direito subsidiário 

Às infracções previstas neste capítulo é subsidiariamente aplicável o regime 
geral das contra ordenações.

Artigo 28º

Negligência 

Nas contra-ordenações previstas neste diploma é punível a negligência. 

Artigo 29º 

Cumprimento do dever 

Sempre que a contra-ordenação resulte da omissão de um dever, a aplicação da sanção 
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e o pagamento da coima não dispensam o infractor do seu cumprimento, se este ainda 
for possível. 

Artigo 30º

Responsabilidade

1. Pela prática das contra-ordenações que consistam na inobservância das regras 
de conduta das entidades financeiras são responsáveis estas entidades, desde que 
os seus dirigentes, empregados e representantes tenham actuado no exercício das 
suas funções, ainda que de modo ilícito, ou em nome e no interesse das referidas 
instituições.

2.  O disposto no número anterior não afasta a responsabilidade disciplinar 
dos titulares dos órgãos dirigentes, empregados ou colaboradores das entidades 
financeiras, a que haja lugar, nem o direito de regresso pelos prejuízos causados às 
instituições financeiras pelos seus dirigentes, empregados ou representantes. 

3. A eventual invalidade ou ineficácia das operações realizadas entre a institui-
ção e o cliente não obsta à responsabilidade da entidade financeira. 

Artigo 31º

Destino das coimas

O produto das coimas reverte a favor do Estado. 

Artigo 32º 

Prescrição 

1. O procedimento relativo às contra-ordenações previstas neste capítulo pres-
creve no prazo de 5 anos a contar da sua prática. 

 2.  A prescrição das coimas e sanções acessórias é de 5 anos a contar da data da 
aplicação da sanção ou do trânsito em julgado da sentença de impugnação.

 Artigo 33º 

Competência para instrução e aplicação de canções 

1. A averiguação das contra-ordenações previstas neste diploma e a instrução 
dos respectivos processos cabem à entidade que detiver a competência de super-
visão ou fiscalização do respectivo sector de actividade. 

2. Compete ao Ministro das Finanças o poder de aplicar as coimas previstas 
neste diploma, com a faculdade de delegação.
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Artigo 34º

Tribunal competente

Compete ao tribunal Judicial da Comarca da Praia apreciar a impugnação ju-
dicial das decisões que apliquem as coimas previstas neste diploma, bem como a 
revisão ou a execução da mesma.

Secção II 

Das contra-ordenações em especial 

Artigo 35º 

Contra-ordenações

Constituem contra-ordenações, puníveis com coima de 250.000$00 a 
25.000.000$00, as seguintes infracções: 

a) O incumprimento  das obrigações de identificação previstas nos artigos 16° 
e 17º; 

b) O incumprimento do dever de conservação de documentos previsto no nº 
3 do artigo 15º e no artigo 20º;

c) A violação dos deveres a que se referem os artigos14° e 15º, nº 1. 

 Artigo 36º

Contra-ordenações especialmente graves

Constituem contra-ordenações, puníveis com coima de 500.000$00 a 
50.000.000$00, as seguintes infracções: 

a) O incumprimento dos deveres especiais de colaboração previstos no nº1 do 
artigo 23°; 

b) A violação do dever de abstenção previsto no nº 2 do artigo 23°; 

c) A revelação da identidade da pessoa que transmitiu informações solicita-
das nos termos do artigo 22° à autoridade competente; 

d) A violação do disposto nº 5 do artigo 22°; 

e) A violação da obrigação de diligência acrescida  prevista no artigo 19º.

Artigo 37º 

Montante do coimas 

Em caso de negligência, o montante da coima não pode ser superior a metade 
do montante máximo previsto para a respectiva contra-ordenação.

Artigo 38º 

Sanções acessórias

Com as coimas previstas nos artigos 35º e 36º podem ser aplicadas ao infractor 
as seguintes sanções acessórias: 
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a) Inibição do exercício de cargos sociais e de funções de administração, di-
recção, gerência ou chefia de entidades financeiras, por um período de 1 a 10 
anos, quando o arguido seja membro dos órgãos das entidades financeiras 
exerça cargos de direcção, chefia, gerência ou actue em sua representação, 
legal ou voluntária;

b) Publicidade, pelo Banco de Cabo Verde, expensas do  infractor, da decisão 
punitiva. 

Artigo 39º 

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia imediato da sua publicação. 

Aprovada em 31 de Outubro de 2002.

O Presidente da Assembleia Nacional, Aristides Raimundo Lima. 

Promulgada em 2 de Dezembro de 2002. 

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES. 

Assinada em 1 de Dezembro de 2002. 

O Presidente da Assembleia Nacional, Aristides Raimundo Lima.
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14. ESTABELECE O REGIME JURÍDICO DO ACESSO DA 

ACTIVIDADE DE PRESTAMISTA

Decreto-Lei nº 20/2005, de 14 de Março
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Decreto-Lei nº 20/2005

de 14 de Março

O acesso ao crédito bancário não está, normalmente, ao alcance das pessoas de 
baixa renda, as quais constituem a maioria da população, pelo que se torna neces-
sário criar meios que facilitem o acesso ao crédito das mesmas. 

Para o fim em vista, o Governo entende oportuno retomar a prática de crédito 
popular, tão em voga nos anos anteriores à Independência Nacional quando as 
Casas de Crédito Popular, integradas na orgânica do Montepio dos Servidores do 
Estado se especializaram na concessão de empréstimo sobre penhores.

Com o presente diploma dá-se um novo tratamento á actividade prestamista 
em ordem, por um lado, a evitar eventuais abusos dos prestamistas, e, por outro, 
a facilitar o acesso a essa operação por parte de pessoas que têm dificuldades no 
recurso ao sistema bancário. Nesse sentido,

a) Liberaliza-se a prática das operações de empréstimo sobre penhores por 
parte de quaisquer sociedades comerciais, instituições de crédito e institui-
ções de solidariedade social, deixando de haver assim exclusivo a favor de 
qualquer entidade; 

b) Adequa-se a venda das coisas dadas de penhor ao regime da venda estabele-
cido no âmbito dos processos de execução fiscal e cível, com o objectivo de 
alcançar um rápido escoamento dos objectos em benefício do prestamista e 
do mutuário, bem como de fazer com que outras pessoas não ligadas à acti-
vidade, designadamente particulares, passem a licitar os objectos a vender; 

c) Adequa-se as taxas de juros às actuais realidades financeiras, por forma a 
assegurar uma correcta aplicação daquelas taxas e adaptar o regime de co-
brança dos juros às regras gerais vigentes nesta matéria; 

d) Moralizam-se alguns aspectos desta actividade, tais como a obrigatoriedade 
de cobrar uma taxa única de avaliação ainda que o prazo do contrato seja 
prorrogado até dois anos, bem como a afixação, em lugar visível, das taxas 
de avaliação, de juro e de outras comissões. 

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 2030 da Consti-
tuição, o Governo decreta o seguinte: 

CAPÍTULO I

Disposições Gerais 

Artigo 1° 

Objecto 

O presente diploma estabelece o regime jurídico do acesso, do exercício e da 
fiscalização da actividade de prestamista.
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Artigo 2° 

Definições 

Para efeitos do presente diploma, entende-se por: 

a) Actividade prestamista, o exercício por pessoa singular ou colectiva da acti-
vidade de mútuo garantido por penhor. 

Artigo 3° 

Acesso 

L Podem exercer a actividade a que se refere o presente diploma as pessoas 
singulares ou colectivas sob qualquer forma, sediadas ou com estabelecimento 
estável em Cabo Verde, desde que devidamente licenciadas. 

2. Estão dispensadas do licenciamento a que se refere o número anterior: 

a) As instituições de crédito; 

b) As instituições de solidariedade social quando a prossecução de tal fim este-
ja prevista nos seus estatutos. 

Artigo 4° 

Licenciamento 

1. O licenciamento é efectuado pela Direcção-Geral do Comércio, sendo in-
transmissível e titulado por alvará, de modelo aprovado por portaria conjunta 
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e economia, sem 
prejuízo do disposto no número seguinte. 

2. Tratando-se de licença atribuída a pessoa singular, em caso de falecimento 
desta o cabeça-de-casal da respectiva herança deve, nos trinta dias subsequentes 
ao óbito, solicitar à Direcção-Geral do Comércio uma autorização provisória 
para continuação do exercício da actividade, fazendo prova de que estão preen-
chidos os requisitos de acesso. 

3. A licença provisória referida no número anterior é renovada no caso de estar 
em curso um processo judicial de partilha. 

4. Nos casos previstos nos nºs 2 e 3, a Direcção-Geral do Comércio pode, a todo 
o tempo, solicitar ao cabeça-de-casal a demonstração do preenchimento do re-
quisito previsto no artigo 5.° 

Artigo 5° 

Idoneidade 

1. A idoneidade dos requerentes é aferida pela inexistência de impedimentos 
legais, de condenação por determinados ilícitos praticados pelos requerentes, 
bem como pelos respectivos administradores, directores ou gerentes, no caso de 
se tratar de pessoa colectiva. 

2. São consideradas idóneas as pessoas relativamente às quais não se verifique 
algum dos seguintes impedimentos: 
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a) Condenação, com trânsito em julgado, em pena de prisão efectiva igual ou su-
perior a dois anos, por crime contra o património, por tráfico de estupefacien-
tes, por branqueamento ele capitais, por fraude fiscal ou aduaneira; 

b) Condenação, com trânsito em julgado, por crimes de insolvência dolosa, 
insolvência negligente, favorecimento de credores, apropriação ilegítima, 
administração danosa e corrupção activa; 

c) Condenação, com trânsito em julgado, pela prática de concorrência ilícita 
ou desleal; 

d) Condenação, com trânsito em julgado, pela prática de infracções às regras 
legais ou regulamentares que regem a actividade das instituições de crédi-
to; 

e) Condenação, com trânsito em julgado, por crime de emissão de cheque sem 
provisão; 

j) Condenação, com trânsito em julgado, por crime de falsificação, suborno e 
tráfico de influência; 

g) Inibição para o exercício do comércio, seja qual for a causa que o determine. 

Artigo 6° 

Instrução do processo 

1. O pedido de licenciamento deve ser efectuado através de requerimento acom-
panhado dos seguintes documentos: 

a) Certificado do registo criminal dos requerentes, ou dos respectivos adminis-
tradores, directores ou gerentes no caso de se tratar de pessoa colectiva; 

b) Certidão do registo comercial; 

c) Fotocópia do contrato de sociedade e dos respectivos estatutos; 

d) Licença de utilização, passada pela autoridade municipal competente, com-
provativa de aptidão do espaço para o exercício da actividade. 

2. A emissão do alvará fica dependente de o interessado, no prazo de quinze dias 
após a notificação do licenciamento, fazer prova da constituição do seguro a que 
se refere o artigo 34°.

Artigo 7° 

Dever de informação 

1. Os requisitos de acesso e exercício da actividade são de verificação permanen-
te, devendo os prestamistas comprovar o seu preenchimento sempre que tal lhes 
for solicitado. 

2. Sem prejuízo elo disposto no número anterior, os prestamistas têm o dever de 
fazer prova, junto da Direcção Geral do Comércio: 

a) Anualmente, da renovação do seguro e do pagamento do respectivo prémio de 
seguro nos termos do artigo 34°, bem como das suas alterações, se as houver; 
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b) Do preenchimento do requisito de idoneidade em caso de alteração dos ad-
ministradores, directores ou gerentes, quando o prestamista revista a forma 
de pessoa colectiva; 

c) Das alterações ao pacto social no prazo de trinta dias após a celebração da 
escritura. 

3. As alterações ao pacto social referidas na alínea c) do número anterior são 
objecto de -averbamento ao respectivo licenciamento, devendo, para tanto, o 
prestamista apresentar a correspondente certidão do registo comercial. 

4. A Direcção-Geral do Comércio centraliza toda a informação relevante desta 
actividade dando conhecimento à Inspecção-Geral das Actividades Económicas 
das operações ocorridas, nomeadamente a falta superveniente de requisitos e a 
caducidade do licenciamento. 

Artigo 8° 

Perda superveniente de requisitos 

1. A perda superveniente de requisitos de acesso e exercício da actividade deve 
ser suprida no prazo de três meses a contar da data da sua verificação. 

2. O decurso do prazo previsto no número anterior sem que a falta seja suprida 
determina a caducidade do licenciamento. 

Artigo 9° 

Sucursais, filiais, estabelecimentos e outras formas locais de representação 

1. A abertura de sucursais, filiais, estabelecimentos e outras formas locais de 
representação depende de autorização prévia da Direcção-Geral do Comércio, 
devendo o pedido ser acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Acta da assembleia-geral contendo a deliberação de abertura de sucursal, 
filial, estabelecimento e outra forma local de representação, caso necessário; 

b) Licença de utilização, passada pela autoridade municipal competente, com-
provativa de aptidão do espaço para o exercício da actividade na sucursal, filial, 
estabelecimento e outra forma local de representação. 

2. No prazo de quinze dias após a notificação da autorização de abertura da 
sucursal, filial, estabelecimento e outra forma local de representação, deve o inte-
ressado fazer prova da actualização do valor do seguro a que se refere número 3 
do Artigo 34°, sob pena de ineficácia da autorização. 

Artigo l0º 

Afixações obrigatórias 

São obrigatoriamente afixadas em lugar visível do estabelecimento: 

a) Cópia do alvará referido no artigo 4°; 

b) Indicação das taxas referidas nos artigos 13° e 14º; 
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CAPÍTULO II 

Contratos 

Artigo 11º 

Objecto do penhor 

Podem ser dadas em penhor todas as coisas móveis livremente transaccionáveis, 
com excepção das seguintes: 

a) Artigos militares ou de fardamento das Forças Armadas ou de segurança; 

b) Armas de fogo; 

c) Matérias inflamáveis, explosivas ou tóxicas; 

d) Objectos ofensivos dos bons costumes; 

e) Objectos especialmente destinados ao exercício do culto público; 

f) Coisas móveis sujeitas a registo. 

Artigo 12° 

Contrato 

1. O contrato de mútuo garantido por penhor é obrigatoriamente reduzido a 
escrito, feito em dois exemplares e assinado por ambas as partes, ficando um deles 
na posse do mutuante, que se designa «termo de penhor» e o outro, denominado 
«cautela de penhor», destina-se ao mutuário. 

2. No contrato são identificadas as partes contratantes, com menção do nome 
do mutuário, filiação, naturalidade, residência, número do bilhete de identidade 
e número fiscal de contribuinte, bem como a descrição pormenorizada das coisas 
dadas em penhor. 

3. Constam ainda do contrato: 

a) O valor da avaliação; 

b) Montante mutuado; 

c) Taxa de avaliação e montante cobrado; 

d) Taxa de juro; 

e) Data de início e termo do contrato; 

f) Regras indemnizatórias previstas no n.º 2 do artigo 33°; 

g) Condições de amortização do empréstimo; 

h) Condições de resgate das coisas dadas em garantia. 

Artigo 13° 

Taxa de avaliação 

1. No momento da celebração do contrato de mútuo garantido por penhor o 
prestamista pode cobrar, a título de avaliação da coisa, a importância que resultar 
da aplicação de uma taxa única não superior a 1 % sobre o valor da avaliação. 
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2. A taxa referida no número anterior é obrigatoriamente revelada ao interessa-
do antes da avaliação da coisa. 

Artigo 14° 

Taxas de juro 

1. Os montantes máximos das taxas de juro remuneratório a cobrar para os 
mútuos garantidos, quer por ouro, prata e jóias, quer por outras coisas, são es-
tabelecidos por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das finanças e economia. 

2. As taxas referidas no número anterior são obrigatoriamente reveladas ao in-
teressado antes da celebração do contrato de penhor.

Artigo 15° 

Prazo e renovação do contrato

1. O contrato de mútuo garantido por penhor é celebrado pelo prazo de um mês, 
sendo renovável por períodos iguais e sucessivos, até ao máximo de dois anos. 

2. O contrato considera-se automaticamente renovado com o pagamento dos 
juros relativos ao mês anterior, bem como os moratórios, se a eles houver lugar. 

3. Pela renovação do contrato referido no número anterior não são cobradas 
quaisquer taxas ou comissões, designadamente a taxa de avaliação. 

Artigo 16° 

Vencimento de juros 

1. Os juros vencem-se com a celebração do contrato, sendo exigíveis a partir do 
vigésimo quinto dia da data da celebração ou da sua renovação, salvo se o mutu-
ário proceder à amortização antecipada. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a amortização de toda a dívida 
e o resgate das coisas dadas em penhor podem ser feitos antes do termo do con-
trato de mútuo garantido por penhor ou da sua renovação. 

Artigo 17° 

Mora 

1. Em caso de mora do mutuário é aplicada a taxa de juro supletiva legal para 
dívidas civis, salvo se esta for inferior à taxa de juro remuneratório vigente à data 
da celebração do contrato. 

2. Os juros de mora são calculados ao dia e incidirão apenas sobre o capital em 
dívida. 

3. Nos contratos de mútuo garantido por penhor não é permitida a capitaliza-
ção de juros. 
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Artigo 18° 

Condições de amortização do empréstimo 

1. O mútuo pode ser amortizado a qualquer tempo mediante o pagamento do 
capital e juros devidos. 

2. São permitidas amortizações parciais do empréstimo, a efectuar no momento 
da renovação do contrato, de valor não inferior a 10% do capital em dívida. 

3. Em caso de amortização parcial os juros vincendos incidem apenas sobre o 
capital em dívida. 

4. Os valores das amortizações parciais e os juros pagos são apensos ao contrato 
de penhor. 

Artigo 19° 

Resgate 

1. O resgate das coisas dadas em penhor depende do prévio pagamento do capi-
tal, juros e comissões legais devidas. 

2. O resgate referido no número anterior pode ficar condicionado ao pré-aviso 
de cinco dias úteis, devendo, nesse caso, ficar convencionado no respectivo con-
trato. 

CAPÍTULO III

Venda 

Artigo 20° 

Anúncios 

1. As vendas, quer por proposta em carta fechada, quer em leilão, são publici-
tadas mediante a afixação de editais na porta do estabelecimento do prestamista 
e a publicação de anúncio num dos jornais mais lidos da localidade, com a an-
tecedência mínima de dez dias em relação ao dia da venda e com a indicação do 
local, dia, hora e modalidade da mesma, bem como do local e data em que estarão 
expostas ou poderão ser examinadas as coisas dadas em penhor. 

2. Os anúncios devem conter a indicação de que são vendidas as coisas que 
garantam empréstimos e que à data tiverem juros vencidos e não pagos há mais 
de três meses. 

Artigo 21° 

Venda das coisas dadas em penhor 

1. Em caso de mora por período superior a três meses, pode a coisa dada em 
penhor ser vendida por meio de proposta em carta fechada, em leilão ou por 
venda directa a entidades que, por determinação legal, tenham direito a adquirir 
determinados bens. 

2. O valor base de licitação das coisas em venda não pode ser inferior ao valor 
da avaliação. 
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Artigo 22° 

Venda por meio de proposta em carta fechada 

1. As propostas referidas no Artigo anterior são numeradas e registadas num 
livro próprio e contêm a indicação do número do lote e a identificação completa 
do interessado, sob pena de ineficácia. 

2. Por cada proposta entregue o prestamista emite recibo comprovativo, donde 
conste a referência ao lote objecto de oferta. 

Artigo 23° 

Abertura das propostas e depósito do preço 

1. As propostas são abertas na data e hora designadas nos anúncios da venda, na 
presença de um representante do departamento governamental responsável pela 
área da administração interna.

2. As coisas dadas em penhor são adjudicadas ao interessado que tiver feito a 
maior oferta e é-lhe entregue após o pagamento do preço. 

3. - Se o preço mais elevado for oferecido por mais de um proponente, é logo 
aberta licitação entre eles; sendo adjudicada ao que fizer maior oferta. 

4. Estando presente só um dos proponentes da maior oferta, é-lhe adjudicada a 
coisa dada em penhor com o pagamento do preço.

Artigo 24° 

Leilões 

1. A venda em leilão é efectuada no dia e hora designados nos anúncios da ven-
da, na presença de representante do Ministério das Finanças.

2. As coisas dadas em penhor são adjudicadas ao interessado que tiver feito o 
maior lance e mediante o depósito do respectivo valor. 

 3. A inexistência de qualquer proposta aquisitiva determina que as coisas em 
causa sejam relegadas para outra venda em leilão ou por meio de propostas em 
carta fechada. 

Artigo 25° 

Exposição dos objectos 

1. Na venda por proposta em carta fechada as coisas dadas em penhor são pre-
viamente expostas em montra ou em outro local adequado quando a natureza e 
dimensão das mesmas o exija, durante um período mínimo de cinco dias úteis, 
referendadas por lotes, com indicação da natureza, peso, valor base de licitação e 
outras características essenciais à aquisição. 

2. Deve ser facultado ao público o exame da coisa a leiloar durante as duas horas 
que antecedem o leilão. 

3. No caso de coisas de metal precioso, deve estar devidamente identificado o 
metal, bem como o respectivo toque. 
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Artigo 26º 

Taxa de venda 

Sobre o preço de adjudicação incide uma taxa de 11% a título de comissão sobre 
a venda, a qual reverte a favor do prestamista. 

Artigo 27º 

Resgate na fase da venda 

Até ao momento da adjudicação de qualquer coisa dada em penhor, podem os 
mutuários resgatá-la mediante o pagamento imediato do capital e dos juros em 
dívida e da comissão a que se refere o artigo anterior, e que, neste caso, incide 
sobre o valor base de licitação. 

Artigo 28° 

Admissão à venda 

1. A venda é pública, podendo licitar todos os interessados, incluindo o prestamista.

2. O prestamista que licitar na venda quaisquer coisas dadas em penhor fica 
sujeito a observar todas as condições da venda, excepto quanto ao depósito do 
preço, do qual fica isento. 

Artigo 29° 

Mapa resumo da venda 

1. Concluído qualquer processo de venda, o prestamista fica obrigado, no prazo 
de trinta dias subsequentes, a elaborar um mapa resumo da mesma, no qual cons-
tem, relativamente às coisas vendidas, os seguintes elementos: 

a) Número do contrato;

b) Identificação do mutuário; 

c) Descrição das coisas; 

d) Valor da avaliação; 

e) Montante inicial mutuado; 

f) Montante em dívida à data da venda, com discriminação do capital, juros e 
taxa de venda; 

g) Valor obtido na venda; 

h) Valor dos remanescentes, se os houver; 

i) Valor por cobrar, caso exista; 

j) Identificação do adquirente. 

2. O mapa referido no número anterior é feito em duplicado, destinando-se um 
exemplar à Inspecção-Geral das Actividades Económicas e o outro ao prestamis-
ta, para que o possa exibir aos interessados.
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Artigo 30° 

Remanescentes 

1. Deduzidos os valores em dívida à data da venda ao produto obtido na mes-
ma, o remanescente, se o houver, é entregue ao mutuário respectivo desde que o 
reclame no prazo de seis meses a contar daquela data. 

2. Quando o valor do remanescente seja superior a 5000$00 (cinco mil escudos), 
o prestamista fica obrigado, nos oito dias subsequentes à elaboração do mapa 
resumo da venda, a avisar, o mutuário, por escrito, que pode proceder ao seu 
levantamento até ao limite do prazo referido no número anterior, podendo o 
prestamista debitar as correspondentes despesas no respectivo contrato. 

3. O pagamento do remanescente dá lugar à entrega da cautela e de recibo assi-
nado pelo mutuário.

4. Os valores dos remanescentes não reclamados pelos mutuários no prazo men-
cionado no n.º 1 revertem para o Estado e para o mutuante em partes iguais. 

5. O disposto no número anterior não se aplica às instituições de solidariedade 
social.

Artigo 31° 

Encerramento do processo de venda 

Decorrido que seja o prazo de seis meses a que alude o artigo anterior, o pres-
tamista fica obrigado a encerrar o processo da venda, entregando, no prazo de 
oito dias, na Conta do Tesouro a importância que eventualmente resultar dos 
remanescentes não reclamados após dedução do produto da soma dos valores 
não cobrados na venda.

Artigo 32° 

Registos específicos da actividade 

1. Os prestamistas são obrigados a ter um registo de contratos de mútuo garan-
tidos por penhor e outro de mapa da venda. 

2. Os modelos de registo, a que se refere o número anterior são aprovados por 
portaria conjunta dos ministros responsáveis pelas finanças e economia. 

CAPÍTULO IV 

Seguros, Cessação, Encerramento e Liquidação 

Artigo 33° 

Obrigação específica de indemnizar 

1. Em caso de perda, extravio, furto, roubo ou incêndio das coisas dadas em 
penhor, fica o prestamista obrigado a indemnizar o mutuário. 

2. A indemnização referida no número anterior é a que resultar do valor da ava-
liação do objecto, deduzida do valor em dívida à data da ocorrência e acrescida 
de metade do valor da avaliação. 
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Artigo 34° 

Seguro obrigatório 

1. A responsabilidade de indemnizar prevista no Artigo anterior é obrigatoria-
mente transferida para uma companhia seguradora. 

2. O valor do seguro a que se refere o número anterior é no mínimo o que resul-
tar da média das avaliações efectuadas no ano anterior. 

3. O valor a que se refere o número anterior durante o primeiro ano de activida-
de é fixado por indicação do prestamista. 

4. Anualmente deve ser feita prova da renovação do seguro e do pagamento do 
respectivo prémio junto da Direcção-Geral do Comércio. 

5. A entidade seguradora comunica à Direcção-Geral do Comércio a rescisão do 
contrato de seguro. 

Artigo 35° 

Cessação da actividade 

1. Em caso de cessação da actividade por iniciativa do prestamista, deve este 
publicitar tal facto, através da publicação de anúncio e afixação de edital nos 
termos regulados no Artigo 25°, não podendo ser realizado o leilão de liquidação 
ou a venda por proposta em carta fechada com o mesmo fim antes de decorridos 
trinta dias sobre essa publicação. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, fica o prestamista obrigado a 
avisar por escrito todos os mutuários. 

3. O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável no caso de caduci-
dade do licenciamento. 

4. No caso previsto neste Artigo, deve o prestamista comunicar o facto às enti-
dades licenciadora e fiscalizadora. 

CAPÍTULO V 

Fiscalização e Sanções 

Artigo 36° 

Contra-ordenações 

1. Constitui contra-ordenação: 

a) A violação do disposto no n° 1 do Artigo 3°; 

b) A violação do disposto no nº 2 do artigo 7°, no artigo 10° e no n° 4 do artigo 18° 

c) A falta de pagamento do prémio de seguro a que se refere o artigo 34°, quan-
do determine a resolução respectivo contrato; 

d) A violação do disposto no artigo 11° e no nº 3 do artigo 15°; 

e) A venda por meio de proposta em carta fechada ou a realização de leilão em 
violação do disposto nos artigos 20° a 25°; 

f) A violação do disposto no artigo 29° e no n° 2 do artigo 30°; 
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g) A violação do disposto no artigo 32°; 

h) A violação do disposto no artigo 35°; 

i) A celebração de contrato de mútuo garantido por penhor com incapaz. 

2. As contra-ordenações previstas no número anterior são punidas com coi-
mas: 

a) De 250.000$00 a 750.000$00 (duzentos e cinquenta mil a setecentos e cin-
quenta mil escudos) ou de 2 000 000$00 a 6 000 000$00 (dois milhões a 
seis milhões de escudos), consoante seja praticada por pessoa singular ou 
colectiva, no caso previsto na alínea a); 

b) De 200.000$00 a 600.000$00 (duzentos a seiscentos mil escudos) ou de 
1.000.000$00 a 4.600.000$00 (um milhão a quatro milhões e seiscentos mil 
escudos), consoante sejam praticadas por pessoa singular ou colectiva, nos 
casos previstos nas alíneas c), d), e), h) e i); 

c) De 100.000$00 a 370.000$00 (cem mil a trezentos e setenta mil escudos) ou 
de 300.000$00 a 1.200.000$00 (trezentos mil a um milhão e duzentos mil 
escudos), consoante sejam praticadas por pessoa singular ou colectiva, nos 
casos previstos nas alíneas b), f) e g); 

3. A tentativa e a negligência são puníveis. 

Artigo 37° 

Sanções acessórias 

1. No caso das contra-ordenações previstas no artigo anterior, em função da 
gravidade da infracção e da culpa do agente, podem, em simultâneo com a coima, 
ser aplicadas as seguintes sanções acessórias: 

a) Perda de objectos pertencentes ao agente; 

b) Interdição, até dois anos, do exercício da actividade; 

c) Encerramento, até dois anos, do estabelecimento; 

d) Suspensão, até dois anos, da licença; 

2. Pode ainda ser determinada a publicação de extracto da decisão condenatória 
em jornal de difusão nacional, regional ou local, consoante as circunstâncias da 
infracção, e a afixação daquele extracto no estabelecimento, pelo período de 30 
dias, em lugar e por forma bem visível. 

3. As despesas resultantes da publicidade a que se refere o número anterior são 
suportadas pelo infractor. 

Artigo 38° 

Fiscalização 

Sem prejuízo dos poderes de fiscalização cometidos a outras entidades públicas, 
cabe em especial à Inspecção Geral das Actividades Económicas a fiscalização da 
actividade de mútuo garantido por penhor. 



492 493

Artigo 39° 

Instrução dos processos e aplicação das coimas 

1. A instrução dos processos das contra-ordenações previstas no presente diplo-
ma compete à Inspecção-Geral das Actividades Económicas. 

2. Cabe ao membro de Governo responsável pela área da economia a aplicação 
das coimas e respectivas sanções acessórias. 

Artigo 40° 

Produto das coimas 

O montante das coimas aplicadas pela prática das contra-ordenações previstas 
no presente diploma reverte em 60% para o Estado e em 40% para a Inspecção-
Geral das Actividades Económicas. 

CAPÍTULO VI 

Disposições Finais 

Artigo 41º 

Norma revogatória 

É revogada a Portaria n.º 1.166, publicada no Boletim Oficial n.º 19, de 9 de 
Maio de 1936. 

Artigo 42º 

Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor 60 dias após a sua publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. 

José Maria Pereira Neves - João Pereira Silva - Júlio Lopess Correia – João Pinto 
Serra 

Promulgado em 2 de Março de 2005. 

Publique-se. 

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES 

Referendado em 7 de Março de 2005. 

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves.





15. SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO

- Decreto-Lei nº 72/1994, de 12 de Dezembro
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- Decreto-Lei nº 22/2004, de 31 de Maio

- Decreto-Lei nº 80/2005, de 05 de Dezembro
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Decreto-Lei nº 72/94
de 12 de Dezembro

As sociedades de capital de risco constituem um instrumento de promoção do 
investimento e de introdução da inovação tecnológica. 

O objecto desta figura jurídica, nova em Cabo Verde, consiste na procura delibe-
rada e sistemática de oportunidades de investimento capazes de gerar valor acres-
centado e de proporcionar rendimento aos investidores, justificando a aplicação 
de capitais, através da compra de acções e de quotas de empresas com potencial 
de expansão e viabilidade. 

Com a criação da figura de sociedades de capital de risco, pretende-se imple-
mentar uma política de fomento de utilização de instrumentos de capitalização 
de empresas e estimular o aparecimento dessas sociedades de iniciativa privada 
às quais é possível associar entidades públicas interessadas na promoção do inves-
timento, da criação de empregos e da modernização tecnológica. 

Assim: 

No uso da faculdade conferida pela alínea b) do nº 2 do artigo 216º da Consti-
tuição, o Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1º 

Noção e objecto

1. As sociedades de capital de risco têm por objecto o apoio e promoção do 
investimento e da inovação tecnológica em projectos ou empresas através da 
participação temporária no respectivo capital social. 

2. Constitui objecto acessório das sociedades de capital de risco a prestação de 
assistência na gestão financeira, técnica, administrativa e comercial das socieda-
des em cujo capital social participem, nos temos do artigo 8º. 

Artigo 2º 

Participação no capital

Para efeitos do presente diploma, considera-se participação no capital a deten-
ção de uma fracção de capital de qualquer sociedade, bem como a titularidade de 
obrigações convertíveis em capital e a efectivação de prestações suplementares de 
capital.

Artigo 3º 

Constituição e funcionamento

A constituição e condições de funcionamento de sociedade de capital de risco, 
bem como a abertura das respectivas sucursais e agências regem-se, salvo o pre-
ceituado neste diploma, pelo disposto no capítulo II do Decreto-Lei nº 18/93, de 
29 de Março, com excepção dos artigos 12º, 13º e 14º. 
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Artigo 4º 

Capital social

1. As sociedades de capital de risco devem possuir um capital social não inferior 
a 60 000 000$00. (sessenta milhões de escudos). 

2. As acções representativas do capital social das sociedades de capital de risco 
são nominativas. 

3. As sociedades de capital de risco só podem constituir-se, depois de os subscri-
tores fazerem prova de que uma fracção do capital não inferior a 50% do capital 
mínimo exigido no nº 1 foi realizada e se acha depositada no Banco de Cabo 
Verde à ordem da respectiva administração, com expressa declaração da quantia 
subscrita por cada accionista. 

4. A fracção do capital social não realizada até a data da constituição deve sê-lo 
no prazo de um ano a contar daquela data. 

5. Com excepção dos aumentos de capital por incorporações de reservas, o capi-
tal das sociedades de capital de risco só poderá ser realizado em dinheiro. 

Artigo 5º 

Operações activas 

No desenvolvimento da sua actividade, podem as sociedades de capital de risco 
efectuar as seguintes ope- rações activas: 

a) Adquirir, a título originário ou derivado, quaisquer títulos ou participações 
no capital de sociedade, bem como aliená-los ou onerá-los; 

b) Promover, em benefícios das empresas por si apoiadas, a obtenção de cré-
dito a médio ou longo prazos junto de instituições de crédito e de outros 
estabelecimentos financeiros e a colocação de acções, obrigações e outros, 
títulos de dívida negociáveis, emitidos por aquelas empresas, e, bem assim, 
por qualquer outro modo, na preparação ou na colocação de emissões de 
tais títulos; 

c) Participar na reestruturação financeira das empresas, através da aquisição 
de créditos por cessão ou sub-rogação, a converter integralmente em par-
ticipações no capital social ou na subscrição de obrigações convertíveis em 
acções ou quotas de capital, devendo aquela conversão ser requeri da no 
prazo máximo de 90 dias; 

d) Gerir fundos de capital de risco; 

e) Respeitado o disposto no artigo 6º, subscrever obrigações de empresas sob 
qualquer forma legalmente permitida e proceder a outras aplicações nos 
mercados monetários e de capitais, nos termos e limites constantes da le-
gislação em vigor. 
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Artigo 6º 

Limites nas operações activas

1. Nos fim do terceiro mandato completo posterior à sua constituição, as socie-
dades de capital de risco deverão ter um mínimo equivalente a dois terços do seu 
activo total aplicado em participações de capital social. 

2. Nos casos de aumento decorrente de reforço do capital, realizado em dinhei-
ro, o prazo previsto no número anterior renova-se por um período de um ano, 
contado da respectiva realização, quanto ao montante do aumento. 

3. As participações das sociedades de capital de risco noutras sociedades não 
podem, no momento da sua realização: 

a) Em cada caso, exceder 20% dos seus fundos próprios, definidos nos termos 
de aviso do Banco de Cabo Verde; 

b) Na sua totalidade, exceder três vezes os seus fundos próprios. 

4. Em cada momento, pelo menos, 75% das participações das sociedades de 
capital de risco noutras sociedades não poderão ter estado na sua titularidade, 
seguida ou interpoladamente, por período superior a 12 anos. 

5. Não poderão nunca representar mais de 50% do total de participações das 
sociedades de capital de risco as que correspondam a mais de 50% dos direitos de 
votos das sociedades participadas. 

Artigo 7º

Incumprimento dos limites nas operações activas

1. Sempre que, por qualquer motivo, a soma das participações no capital social 
de outras sociedades baixar o do limite referido no nº1 do artigo anterior, a socie-
dade de capital de risco deverá restabelecê-lo até o fim de exercício seguinte.  

2. Sempre que, por qualquer motivo, se verificar uma situação de incumprimen-
to do disposto nos nºs 3 e 4 do artigo anterior, deve a sociedade de capital de risco 
eliminá-lo no prazo de 60 dias. 

3. O não cumprimento do disposto no artigo anterior, em termos que configu-
rem a violação dos pressupostos dos benefícios de que gozam as sociedades de 
capital de risco, poderá determinar a redução ou a perda desses benefícios. 

Artigo 8º

Prestação de outros serviços

As sociedades de capital de risco podem também: 

a) Prestar assistência na gestão financeira, técnica, administrativa e comercial 
a sociedades em cujo capital participem; 

b) Realizar estudos técnico-económicos de viabilidade de empresas ou de no-
vos projectos de investimento, bem como das condições e modalidades do 
respectivo financiamento e estudos ou projectos visando a reorganização, 
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concentração ou qualquer outra forma de racionalização da actividade em-
presarial, incluindo a promoção de mercados, a melhoria dos processos de 
produção e a introdução de novas tecnologias, desde que tais serviços sejam 
prestados a empresas participadas com as quais desenvolvam um projecto 
tendente à subscrição ou aquisição de correspondentes participações. 

Artigo 9º 

Representação nos órgão sociais de outras empresas

As sociedades de capital de risco podem, directamente ou mediante representa-
ção, participar nos órgãos sociais das empresas em que participem. 

Artigo 10º 

Recursos alheios 

As sociedades de capital de risco podem obter os seguintes recursos alheios: 

a) Financiamentos junto de instituições de crédito e de outros estabelecimen-
tos financeiros, até 50% do montante dos seus fundos próprios; 

b) Emissão de obrigações, dentro dos limites estabelecidos na lei comercial; 

c) Outros recursos no mercado nacional ou no estrangeiro, através de contra-
tos de associação em participação, nos termos da lei. 

Artigo 11º 

Operações especialmente vedadas

Ficam especialmente vedadas às sociedades de capital de risco as seguintes es-
pécies de operações: 

a) O exercício directo de qualquer actividade agrícola, comercial ou indus-
trial; 

b) A participação no capital social de quaisquer Instituições de crédito, bem 
como em sociedades cujo objecto compreenda a actividade de mediação 
sobre bens imóveis, a realização de empréstimos com garantia hipotecária e 
a compra e venda ou arrendamento de bens imóveis, exceptuada a explora-
ção agrícola, florestal, cinegética ou turística; 

c) A aquisição ou posse de bens imóveis para além dos necessários às suas 
instalações próprias, salvo quando lhes advenham por efeitos de cessão de 
bens, dação em cumprimento, arrematação ou qualquer outro meio legal 
de cumprimento de obrigações ou destinado a assegurar esse cumprimen-
to, devendo, em tais situações, proceder a respectiva alienação em prazo 
que só pode exercer dois anos se, em casos excepcionais, o Banco de Cabo 
Verde autorizar; 

d) A concessão de crédito ou a prestação de garantia sob qualquer forma ou moda-
lidade, excepto às sociedades em que possuam participações, e apenas por meio 
de contratos de suprimentos não renováveis celebrados com essas sociedades 
até 50% da correspondente participação e por um prazo até 18 meses; 
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e) As demais que vierem a ser previstas em lei. 

Artigo 12º 

Operações vedadas às sociedades em cujo capital participem sociedades de 
capital de risco

As sociedades em cujo capital participe uma sociedade de capital de risco é ve-
dado, sob pena de nulidade, adquirir acções ou obrigações desta última. 

Artigo 13º

Reservas

1. As sociedades de capital de risco devem constituir reservas legais e reservas 
especiais; 

2. As reservas legais são formadas com base na afectação obrigatória de 10% dos 
lucros apurados em cada exercício, até o limite de 50% do capital social. 

3. As reservas especiais são constituídas por lucros líquidos anuais, acrescidos de 
outras importâncias que lhes forem atribuídas pela assembleia geral, e destinam-
se a cobrir as depreciações do activo ou prejuízos que a conta de lucros e perdas 
não possa suportar. 

Artigo 14º 

Supervisão e fiscalização

As sociedades de capital de risco estão sujeitas à supervisão fiscalização do Ban-
co de Cabo Verde. 

Artigo 15º 

Regime jurídico

As sociedades de capital de risco regem-se pela norma do presente diploma e, 
ainda subsidiariamente, pelas disposições que regulam a actividade das institui-
ções de crédito, com as necessárias adaptações. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. 

Carlos Veiga - Úlpio Napoleão Fernandes. 

Promulgado em 7 de Dezembro de 1994. 

Publique-se. 

O Presidente da República, ANTÓNIO MANUEL MASCARENHAS GOMES 
MONTEIRO. 

Referendado em 7 de Dezembro de 1994. 

O Primeiro Ministro, Carlos Veiga
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Decreto-Lei nº 3/96
de 19 de Fevereiro

No âmbito do processo de modernização do sector financeiro, pretende o Go-
verno criar uma sociedade de capital de risco cujos accionistas serão, numa fase 
inicial, o Estado e outras entidades públicas. 

Com a presente medida, entende-se criar um instrumento importante para a 
promoção do investimento, ela criação de empregos e da modernização tecno-
lógica, 

Nestes termos, 

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 216º da Constitui-
ção, o Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1º 

É criada uma sociedade anónima de capitais públicos com a denominação de 
A PROMOTORA, Sociedade de Capital de Risco, SARL, adiante designada socie-
dade.

Artigo 2º

1. A sociedade tem por objecto principal o apoio e promoção de investimentos 
no sector privado nacional e da inovação tecnológica em projectos ou empresas, 
através da participação temporária no respectivo capital. 2. A sociedade tem por 
objecto acessório a prestação de assistência na gestão financeira, técnica, adminis-
trativa e comercial das sociedades em cujo capital social participe, designada-
mente a realização de estudos técnico-económicos de viabilidade de empresas ou 
de novos projectos de investimento, bem como das condições e modalidades do 
respectivo financiamento e ainda a execução de estudos ou projectos, visando a 
reorganização, concentração ou outra forma de racionalização da actividade das 
empresas em que participe, incluindo a promoção de mercados, a melhoria do 
processos de produção e a introdução de novas tecnologias. 

Artigo 3º 

O capital social da sociedade é de 450.000.000$00 (quatrocentos e cinquenta 
milhões de escudos), representado por quatrocentos e cinquenta mil acções no 
valor nominal de mil escudos. 

Artigo 4º 

 Os direitos do Estado como accionista da sociedade são exercidos através de 
representante designado por despacho do membro do Governo responsável pelas 
finanças.

 Artigo 5º

1. São aprovado estatutos da sociedade anexo ao presente diploma, 

2. Os estatutos referidos no número anterior não carecem de redução a escritura 
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pública, devendo os respectivos registos ser feitos oficiosamente, sem taxas ou 
emolumentos, com base no Boletim Oficial em que forem publicados. 

3. As alterações aos estatutos ficarão apenas sujeitas formalidades aplicáveis ás 
instituições de crédito,

Constituídas sob forma de sociedade anónima. 

 Artigo 6º

Até realização da Assembleia Geral, os membros do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal serão nomeados por portaria do membro do Governo res-
ponsável pelas finanças, sendo as suas remunerações fixadas por despacho ema-
nado do referido membro do Governo. 

Artigo 7º

Enquanto o Estado for sócio maioritário da sociedade, podem ser autorizados a 
exercer funções, em regime de requisição, na mesma, funcionários do Estado das 
empresas públicas, os quais conservarão todos os direitos e regalias inerentes ao 
seu quadro de origem. 

Artigo 8º

A sociedade rege-se pelos seus estatutos, pelo Decreto-Lei nº 72/94, de 12 de 
Dezembro, e por demais legislação que lhe seja aplicável. 

Visto e aprovado pelo Conselho de Ministros, em 27 de Janeiro de 1996.  

Carlos Veiga - António Gualberto do Rosário -  José António dos Reis . 

Promulgado em 7 de Fevereiro de 1996. 

Publique-se.

O Presidente da República, em exercício, ANTÓNIO DO ESPÍRITO SANTO 
FONSECA 

Referendado em 7 de Fevereiro de 1996. 

O Primeiro Ministro, Carlos Veiga 

ESTATUTOS 
CAPITULO I

Denominação, sede, duração e objecto 

Artigo 1º

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a denominação de A 
PROMOTORA, Sociedade de Capital de Risco, SARL, e que, no exercício da sua 
actividade, se regerá pelos presentes estatutos, pelas normas legais e regulamen-
tares aplicáveis às sociedades de capital de risco, pelo Código Comercial e demais 
legislação complementar. 
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 Artigo 2º

1. A duração da sociedade é por tempo indeterminado e a sede e na cidade da 
Praia. 

2. Por deliberação do conselho de administração, pode a sociedade mudar a sua 
sede e ainda criar e manter em qualquer ponto do território ou fora dele agências, 
sucursais delegações ou qualquer outra forma de representação. 

Artigo 3º

1. A sociedade tem por objecto principal o apoio e promoção de investimentos 
no sector privado nacional e da inovação tecnológica em projectos ou empresas, 
através da participação temporária no respectivo capital. 

2, A sociedade tem por objecto acessório a prestação de assistência na gestão 
financeira, técnica, administrativa e comercial das sociedades em cujo capital 
social participe, designadamente a realização de estudos técnico-económicos 
de viabilidade de empresas ou de novos projectos de investimento, bem como 
das condições e modalidades do respectivo financiamento e ainda a execução de 
estudos ou projectos, visando a reorganização, concentração ou outra forma de 
racionalização da actividade das empresas em que participe, incluindo a promo-
ção de mercados, a melhoria dos processos de produção e a introdução de novas 
tecnologias. 

Artigo 4º 

 No exercício da sua actividade, a sociedade poderá realizar todas as operações 
que não estiverem vedadas às sociedades de capital de risco. 

Artigo 5º 

A sociedade poderá participar, directamente ou mediante representação, nos 
órgãos sociais das empresas em cujo capital participe. 

CAPITULO II 

Capital, acções e obrigações

Artigo 6º

1. O capital social da sociedade é de 450.000.000$00 (quatrocentos e cinquenta 
milhões de escudos), representado por quatrocentos e cinquenta mil acções no 
valor nominal de mil escudos. 

2. O capital social encontra-se subscrito em 77,78% pelo o Estado e outras enti-
dades públicas pela seguinte forma: 

200 Milhões de escudos Estado 

50 Milhões de escudos Garantia SARL

50 Milhões de escudos Banco Comercial do Atlântico

50 Milhões de escudos Instituto Nacional da Previdência Social

3. Cinquenta por cento do capital social encontra-se realizado.
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 4. A subscrição dos restantes cem milhões de escudos está reservada aos priva-
dos nacionais e será efectuada nos termos a definir pela Assembleia-Geral, bem 
como a realização. 

Artigo7º

O capital é representado e dividido em quatrocentos e cinquenta mil acções 
com o valor nominal de 1.000$00 cada. 

2. Haverá títulos de 1, 5, 50, 100, 1000 e 10.000 acções, podendo o conselho de 
administração emitir certificados provisórios ou definitivos, representativos de 
qualquer número de acção. 

3. As despesas de desdobramento de títulos correrão por conta dos accionistas 
que o requererem. 

Artigo 8º

Quando haja aumento de capital os accionistas terão preferência na subscrição 
das novas acções na proporção das que possuírem, salvo deliberação em contrá-
rio da assembleia geral.

Artigo 9º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos e até aos limites legais, e bem 
assim efectuar sobre as obrigações próprias as operações que forem legalmente 
permitidas.

CAPITULO III 

Órgãos Sociais

Artigo 10º 

São órgãos da sociedade a assembleia geral o conselho de administração e o 
conselho fiscal. 

SECÇÃO I

Assembleia-Geral

Artigo 11º

1. A assembleia-geral é formada pelos accionistas com direito de voto sendo 
vedada a presença de quaisquer outras entidades, singulares ou colectivas. 

2. A cada 100 acções corresponde um voto na assembleia.

 3. Os accionistas possuidores de um número de acções que não atinja o fixado 
no número anterior poderão agrupar-se de forma a reunirem entre si o número 
necessário ao exercício do direito de voto, devendo então fazer-se representar. 

4. Qualquer accionista com direito de voto pode fazer-se representar na, assem-
bleia-geral nos termos prescritos pelo Código Comercial. 

5. O Estado é representado na assembleia-geral pela pessoa que for designada 
por despacho do membro do Governo responsável pelo sector das finanças. 
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6. As pessoas colectivas deverão comunicar ao presidente da mesa da assem-
bleia-geral, por carta registada com aviso de recepção, recebida até às 17 horas do 
penúltimo dia útil anterior ao fixado para a reunião da assembleia-geral, o nome 
da pessoa que as represente.

7. Nenhum accionista poderá fazer-se representar por mais do que uma pes-
soa. 

8. Os membros do conselho de administração e do conselho fiscal deverão estar 
presentes nas reuniões da assembleia-geral e poderão participar nos seus trabal-
hos mas não terão, nessa qualidade, direito de voto.

Artigo 12º

1. Compete à assembleia-geral: 

a) Apreciar o relatório do conselho de administração, discutir e votar o balan-
ço, as contas e o parecer do conselho fiscal e decidir sobre a aplicação dos 
resultados do exercício:

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados: 

c) Eleger a mesa da assembleia-geral, os membros do conselho de administra-
ção e os membros elo conselho fiscal: 

d) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos e aumentos de capital; 

e) Autorizar a aquisição e alienação de imóveis, e bem assim investimentos, 
com observância das normas prudênciais definidas legalmente ou pelo 
Banco de Cabo Verde: 

f) Deliberar sobre a emissão de obrigações:

g) Deliberar sobre as remunerações dos titulares dos órgãos sociais, podendo 
para o efeito designar uma comissão de fixação de vencimentos; 

h) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convocada.

2. As deliberações são tornadas por maioria absoluta dos votos dos accionistas 
presentes ou representados na assembleia-geral, sempre que a lei não exija maior 
número.

3. Para efeitos de alterações estatutárias ou de eleições de titulares de órgãos 
sociais, a assembleia-geral só se pode reunir encontrando-se presentes accionistas 
que representem pelo menos 51% do capital social.

Artigo 13º

1. A assembleia-geral é convocada e dirigida pelo presidente da respectiva mesa, 
sendo ainda constituída por um vice-presidente e um secretário, eleitos trienal-
mente pela própria assembleia-geral e cujas faltas serão, supridas nos termos da 
lei comercial.

2. O mandato dos membros da mesa da assembleia é renováve1.
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Artigo 14º

A assembleia-geral reunirá ordinariamente pelo menos, uma vez por ano e ex-
traordinariamente sempre que os conselhos de administração ou fiscal o julguem 
necessário ou quando a reunião seja requeri da por accionistas que representem 
pelo menos 10% do capital. 

Secção II

Conselho de Administração

Artigo 15º

1.O conselho de administração é composto por três membros, um dos quais 
será o respectivo presidente.

2. A designação do respectivo presidente, bem como dos demais membros, 
competirá à assembleia-geral.

3.O mandato dos membros do conselho de administração é de três anos, re-
novável, subsistindo até a tomada de posse dos membros que os vierem a subs-
tituir.

4. Os membros do conselho de administração são dispensados, de prestar cau-
ção pelo exercício dos seus órgãos.

5.  As vagas ou impedimentos que ocorram no conselho de administração 
serão preenchidas pelo próprio conselho de administração até que a primeira 
assembleia-geral sobre eles preveja definitivamente.

Artigo 16º

Ao conselho de administração compete exercer em geral, os mais amplos pode-
res de gerência, assim como, praticar os actos que visem a realização do objecto 
social e, em especial:

a) Dar directrizes e instruções genéricas ao presidente do conselho de admi-
nistração;

b) Exigir todas as informações e documentos julgados úteis para seguir as suas 
actividades; 

c) Ordenar inspecções e inquéritos ao funcionamento da sociedade, sempre 
que se mostre necessário e útil;

d) Apresentar à assembleia-geral o relatório, contas e balanços anuais e pro-
posta de aplicação de resultados para aprovação até 31 de Março do ano 
seguinte a que disser respeito;

e) Desempenhar as demais funções previstas nos estatutos ou na lei.

1. A orientação dos negócios da sociedade incumbe ao presidente do conselho 
de administração, e que é o responsável pela gestão da sociedade, administração 
do seu património e pela sua representação em juízo e fora dele, gozando nos ter-
mos da lei e dos presentes estatutos, de todos os poderes necessários e nomeada-
mente dos seguintes: 
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a) Expedir normas e aprovar regulamentos internos 

b) Coordenar a actividade do conselho de administração e convocar e dirigir 
as respectivas reuniões;

c) Tomar as iniciativas e decisões necessárias ao funcionamento e desenvolvi-
mento da sociedade, de acordo com a política geral traçada pelo conselho 
de administração; 

d) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de administra-
ção;

e) Assinar contratos e tudo o que for necessário e favoreça a prossecução dos 
objectivos da sociedade e não seja proibido ou atribuído a outros órgãos 
pela lei ou pelos presentes estatutos;

f) Elaborar os projectos de planos de actividades e orçamentos a submeter à 
aprovação do conselho de administração;

g)Propor ao conselho de administração o quadro de pessoal e a respectiva 
tabela salarial e, uma vez aprovados, seleccionar, recrutar e contratar todo 
o pessoal necessário.

2. Não se consideram compreendidos nos poderes de gerência dos negócios cor-
rentes os actos e contratos que envolvam alienação, hipoteca ou outra obrigação 
de bens imobiliários ou que importem alteração essencial quanto à política geral 
traçada pelo conselho de administração.

3. Nas suas faltas e impedimentos, o presidente será substituído pelo membro 
do conselho de administração designado para o efeito.

Artigo 18º

1. A sociedade obriga-se:

a) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração, um dos 
quais o respectivo presidente; 

b) Pela assinatura de um mandatário constituído, no âmbito e nos termos do 
respectivo mandato.

2. Em assuntos de mero expediente bastará a assinatura de qualquer membro do 
conselho de administração ou de um mandatário constituído.

3. O conselho de administração pode deliberar, nos termos legais, que certos do-
cumentos da sociedade sejam assinados por processos mecânicos ou chancela.

Artigo 19º

1. O conselho de administração não poderá funcionar sem a presença de dois 
dos seus membros, sendo um deles o presidente ou quem dele vezes faça, salvo 
por motivos de urgência, como tal reconhecido pelo presidente, caso em que os 
votos podem ser expressos por correspondência ou por procuração passada a 
outro membro do conselho de administração. 
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2. As deliberações do conselho de administração constarão sempre de acta e 
serão tomadas por maioria dos votos presentes, tendo o presidente, ou quem legal-
mente o substitui, voto de qualidade. 

SECÇÃO III

Conselho fiscal

Artigo 20º

1. A fiscalização da actividade social compete a um conselho fiscal, composto 
por um presidente, dois vogais efectivos e um suplente, todos eleitos em assem-
bleia-geral. 

2. Um dos vogais efectivos e o suplente serão técnicos de contas. 

3. O mandato dos membros do conselho fiscal é de três anos e é renovável, sub-
sistindo até à tomada de posse dos membros que os vierem a substituir.

4. Presidente do conselho fiscal será designado pela assembleia-geral que proce-
de à eleição do mesmo conselho.

Artigo 21º 

Além das atribuições constantes da lei geral, compete, especialmente, ao conse-
lho fiscal: 

a) Assistir às reuniões do conselho de administração sempre que o entenda 
conveniente; 

b) Examinar, sempre que o julgue conveniente e pelo menos uma vez por mês, 
a escrituração da sociedade;

 c) Acompanhar o funcionamento da sociedade e o cumprimento das leis, dos 
estatutos e do regulamento que lhe são aplicáveis;

d) Examinar as situações periódicas apresentadas pelo conselho de adminis-
tração durante a sua gerência; 

e) Emitir parecer acerca do orçamento; do balanço, inventário e de conta 
anuais; 

f) Chamar a atenção do conselho de administração para qualquer assunto que 
deva ser ponderado e pronunciar-se sobre qualquer matéria que lhe seja 
submetida por aquele órgão.

2. O Conselho fiscal pode ser coadjuvada por técnicos especialmente designados 
ou contratados para esse efeito ou por empresas especializados em trabalhos de 
auditoria. 

Artigo 22º 

1.A assembleia-geral poderá cometer a uma sociedade revisora de contas, na-
cional ou estrangeira, sem prejuízo da competência do conselho fiscal a auditoria 
das contas da sociedade.

2. O Conselho fiscal tomará conhecimento do conteúdo dos relatórios da audi-
toria externa, devendo emitir o seu parecer sobre os mesmos.
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2. O conselho fiscal deve reunir pelo menos uma vez em cada mês.

CAPÍTULO IV

Aplicação dos resultados

Artigo 24º

Os lucros do exercício, apurados em conformidade com a lei, terão sucessiva-
mente a seguinte aplicação:

a) Cobertura dos prejuízos dos exercícios anteriores, em conformidade com 
a lei;

b) Constituição e eventualmente reintegração de reserva legal e de outras re-
servas que a lei determinar;

c) Constituição, reforço ou reintegração de outras reservas conforme a assem-
bleia geral deliberar;

d) Dividendos a distribuir aos accionistas;

e) Gratificação, como participação nos lucros, a atribuir aos membros do con-
selho de administração e aos trabalhadores, segundo critérios a definir pela 
assembleia geral; 

f) Outras finalidades que a assembleia-geral deliberar.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

Artigo 25º

1. A sociedade dissolve-se quando para isso haja causa legal.

2, A liquidação será efectuada nos termos da lei e das deliberações da assembleia 
geral.

Artigo 26º 

Após a celebração da escritura de constituição da sociedade reunirá de imediato 
assembleia geral dos accionistas, para proceder ao preenchimento dos lugares da 
respectiva mesa e à eleição dos membros, do conselho de administração e respec-
tivo presidente e do conselho fiscal.

O Ministro da Coordenação Económica, António Gualberto do Rosário.
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Decreto-Lei nº 22/2004
de 31 de Maio

O diploma regulador da actividade das sociedades de capital de risco em Cabo 
Verde consta do Decreto-Lei nº 72/94, de 12 de Dezembro. 

O facto de as sociedades de capital de risco só poderem ter como objecto 
acessório a prestação de assistência na gestão financeira, técnica, administrati-
va e comercial das sociedades em cujo capital participem e só poderem realizar 
estudos técnico-económicas de viabilidade de empresas ou de novos projectos 
de investimentos, bem como das condições e modalidades do respectivo finan-
ciamento, desde tais serviços sejam prestados a empresas participadas com as 
quais desenvolvam um projecto tendente à subscrição ou organização de corres-
pondentes participações constitui um factor limitativo no contexto nacional em 
que desenvolvem a sua actividade. 

Antes, a realidade cabo-verdiana aconselha que as sociedades de capital de risco 
possam prestar assistência e realizar estudos para todas as empresas interessadas, 
independentemente de participarem ou não no respectivo capital social. Assim, 
abrir-se-iam novas portas e viabilizar-se-iam as sociedades de capital de risco no 
País. 

Nestes termos, 

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 203° da Consti-
tuição, o Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1º 

Alteração ao Decreto-Lei nº 72/94, de 12 de Dezembro 

Os artigos l° e 8° do Decreto-Lei nº 72/94, de 12 de Dezembro, passam a ter a 
seguinte redacção: 

Artigo l° 

Noção e objecto 

1. (…)

2. Constitui objecto acessório das sociedades de capital de risco a prestação de 
assistência na gestão financeira, técnica, administrativa e comercial das empresas, 
nos termos do artigo 8°. 

Artigo 8° 

Prestação de outros serviços 

As sociedades de capital de risco podem também: 

a) Prestar assistência na gestão financeira, técnica, administrativa e comercial 
das empresas; 

b) Realizar estudos técnico-económicos de viabilidade de empresas ou de no-
vos projectos de investimento, bem como das condições e modalidade do 
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respectivo financiamento e estudos ou projectos visando a reorganização, 
concentração ou qualquer outra forma de racionalização da actividade 
empresarial, incluindo a promoção de mercados, a melhoria dos processos 
de produção e a introdução de novas tecnologias e outras actividades de 
carácter parabancário. 

Artigo 2°

Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. 

José Maria Pereira Neves - João Pinto Serra. 

Promulgado em 20 de Maio de 2004. 

Publique-se. 

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES. 

Referendado em 21 de Maio de 2004. 

O Primeiro-ministro, José Maria Pereira Neves
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Decreto-Lei nº  80/2005
de 5 de Dezembro

A actividade de capital de risco permite reunir capitais próprios para o finan-
ciamento de empresas que não têm acesso directo ao mercado de capitais, sendo 
de vital importância para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas e 
um meio privilegiado para a consolidação do tecido empresarial cabo-verdiano, 
promoção das competências de gestão e consultoria das empresas. 

Os fundos de capital de risco são uma das modalidades dos fundos mobiliários 
fechados cujo traço característico é o de que o seu património deverá ser prefe-
rencialmente composto por valores mobiliários de sociedades com elevado po-
tencial de crescimento e de valorização. Afiguram-se como um dos mecanismos 
de grande relevância ao fomento do investimento produtivo bem como do apoio 
de empresas que operam em sectores tecnológicos de ponta ou que possuem ele-
vado potencial de crescimento. 

O Decreto-Lei 15/2005, de 14 de Fevereiro, que regula os organismos de inves-
timento colectivo, contemplou os fundos de capital de risco. O presente diploma 
especifica o regime de funcionamento deste tipo de fundos. 

Assim, 

No uso da faculdade conferida pela alínea c) do número 2 do artigo 2030 da 
Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1º

Finalidade dos fundos de capital de risco 

Os fundos de capital de risco têm por finalidade investir e adquirir participa-
ções em sociedades com potencial elevado de crescimento e valorização, como 
forma de contribuírem para o seu desenvolvimento e beneficiarem da respectiva 
valorização. 

Artigo 2° 

Conceito de participação 

Para efeitos do disposto no presente diploma, considera-se participação em 
sociedade com potencial elevado de crescimento e valorização a aquisição ou a 
detenção de parte do capital social de sociedade com as aludidas características, 
bem como de valores mobiliários ou de direitos convertíveis, permutáveis ou que 
confiram direito à aquisição de parte desse capital social. 

Artigo 3° 

Número de participantes 

Os fundos de capital de risco podem constituir-se sem limite mínimo de parti-
cipantes. 
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Artigo 4° 

Prazo de admissão à cotação 

Os fundos de capital de risco, de duração indeterminada, têm um prazo, até 
cinco anos, para procederem à admissão à cotação, em mercado regulamentado, 
das suas unidades e participações.

Artigo 5° 

Conteúdo da carteira de investimentos 

É permitido aos fundos de capital de risco: 

a) Adquirir, a título originário ou derivado, participações em sociedades com 
potencial elevado de crescimento e valorização; 

b) Adquirir, por cessão ou sub-rogação, créditos sobre sociedades em que par-
ticipem ou em que se proponham participar; 

c) Concederem crédito, sob qualquer modalidade, ou prestar garantias em 
beneficio de sociedades em que participem; 

d) Adquirir unidades de participação de outros fundos de capital de risco; 

e) Aplicar os seus excedentes de tesouraria em instrumentos financeiros; 

f) Realizar as operações cambiais necessárias ao desenvolvimento da respectiva 
actividade. 

Artigo 6° 

Actos especialmente proibidos 

1. É especialmente proibido aos fundos de capital de risco: 

a) A aquisição ou posse de bens não directamente relacionados com as respec-
tivas aplicações, incluindo bens imóveis, salvo quando lhes advenham por 
cessão de bens, doação em cumprimento, arrematação ou qualquer outro 
meio legal de cumprimento de obrigações ou destinado a assegurar esse 
cumprimento, devendo, em tais situações, proceder-se à respectiva aliena-
ção em prazo não superior a dois anos; 

b) A concessão de crédito ou a prestação de garantias, sob qualquer forma 
ou modalidade, excepto em benefício de sociedades nas quais detenham 
participação; 

c) A concessão de crédito ou a prestação de garantias, sob qualquer forma ou 
modalidade, para que alguém subscreva ou adquira unidades de participa-
ção representativas do seu capital ou para que alguém subscreva ou adquira 
acções ou outros valores mobiliários emitidos pela respectiva entidade 
gestora ou por sociedades que, directa ou indirectamente, a dominem ou 
por sociedades que sejam, directa ou indirectamente, dominadas por estas 
últimas; 

d) O investimento de fundos, sob qualquer forma, na respectiva entidade 
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gestora ou em sociedades que, directa ou indirectamente, a dominem ou 
em sociedades que sejam, directa ou indirectamente, dominadas por estas 
últimas; 

2. Para efeitos do previsto na alínea c) do número anterior, não se considera 
concessão de crédito a subscrição ou aquisição pelo fundo de capital de risco de 
valores mobiliários representativos de dívida ou de outros instrumentos financei-
ros, desde que emitidos em conjuntos homogéneos. 

Artigo 7° 

Limites à composição de carteira dos fundos de capital de risco 

A composição da carteira dos fundos de capital de risco obedece aos limites pre-
vistos para os fundos mobiliários fechados com as seguintes especificidades: 

a) Não existem limites ao investimento numa mesma sociedade ou grupo de 
sociedades nos primeiros dois anos, após a sua constituição, e nos dois anos 
anteriores à data da respectiva liquidação. 

b) No período que não está previsto na alínea anterior os limites, ao investi-
mento, são de 25% dos seus activos numa mesma sociedade e de mais de 
35% dos seus activos num mesmo grupo de sociedades. 

c) As aplicações em valores mobiliários admitidos à negociação em mercado 
regulamentado não podem exceder 50% do valor global líquido do fundo. 

d) Não podem ultrapassar o limite de 15% do valor global líquido do fundo 
em unidades de outros fundos de capital de risco. 

Artigo 8° 

Avaliação de activos

1. As participações sociais integrantes do património dos fundos de capital de 
risco deverão ser valorizadas, sempre que possível, de acordo com o respectivo 
valor de mercado. 

2. Os métodos e os critérios de avaliação dos activos dos fundos de capital de 
risco constam expressamente dos respectivos regulamento de gestão e relatório e 
contas, obedecendo a sua utilização, nos sucessivos exercícios de actividade dos 
fundos de capital de risco, ao princípio da consistência. 

3. As entidades gestoras dos fundos de capital de risco adoptam métodos, crité-
rios e pressupostos uniformes para avaliação de activos idênticos que integrem as 
carteiras de diferentes fundos de capital de risco sob sua administração. 

4. Os fundos de capital de risco que disponham contratualmente do direito ou 
da obrigação de alienar determinado activo no termo do prazo previsto para a 
detenção do investimento, procedem à sua avaliação de acordo com princípios de 
prudência e segurança jurídica. 

5. Os auditores dos fundos de capital de risco pronunciam-se sobre o cumpri-
mento dos critérios de avaliação definidos no regulamento de gestão. 
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Artigo 9° 

Aplicação subsidiária

Em tudo quanto vem omisso no presente diploma, aplica - se aos fundos de 
capital de risco, subsidiariamente, o regime jurídico dos fundos mobiliários fe-
chados previsto no Decreto-Lei  nº 15/2005, de 14 de Fevereiro. 

Artigo 10° 

Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. 

José Maria Pereira Neves - João Pinto Serra 

Promulgado em 17 de Novembro de 2005. 

Publique-se 

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES. 

Referendado em 21 de Novembro de 2005. 

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves.


