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Consulta pública do Banco de Cabo Verde n.º …2016 

 

Assunto: projetos de Avisos que regulamentam o Regime Jurídico da 

Atividade das Microfinanças e respectivas instituições. 

 

Pela presente o Banco de Cabo Verde submete à consulta pública um conjunto de 

projetos de Avisos, que infra se discriminam, com vista à recolha de contributos 

para o seu enriquecimento.    

 

Esses projetos surgem na sequência da aprovação e publicação da Lei n.º 

83/VIII/2015, de 26 de Janeiro, (Regime Jurídico da Atividade das 

Microfinanças e respectivas instituições) que incumbe ao Banco de Cabo Verde o 

seguimento e a supervisão das instituições de microfinanças. 

 

Essa supervisão é definida como sendo a atividade exercida pelo Banco de Cabo 

Verde e que consiste designadamente na fiscalização e acompanhamento do 

cumprimento das normas de natureza prudencial nomeadamente sobre rácio de 

solvabilidade, reservas obrigatórias e limites de risco, tendo em vista quer a 

proteção do sistema financeiro no seu todo, quer a segurança dos fundos do 

público depositados em cada instituição em particular, nos termos da respetiva lei 

orgânica e da lei geral sobre as instituições financeiras.   

 

O Regime Jurídico citado estabelece que o “Banco de Cabo Verde emitirá as 

directivas, orientações e avisos necessários à implementação das disposições 

aplicáveis no domínio da sua competência, visando a boa regulação e 

desenvolvimento do sector das microfinanças no país”. 

 

É nesse âmbito que foi preparado o seguinte conjunto de projetos de Avisos, com 

vista a criar as condições de um efetivo acompanhamento e supervisão das 

instituições de microfinanças, atenta à sua realidade e dimensão.    
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Projetos de Avisos: 
 

 Aviso que dispõe sobre a dimensão das Operações, Capital Mínimo e os 

Fundos Próprios (Fundos Próprios de Base e Complementares);  

 

 Aviso que dispõe sobre os Limites de Crédito e de Depósitos e o Regime 

de Taxas de Juros; 

 

 Aviso que dispõe sobre as operações permitidas às Caixas de Poupança e 

Crédito e de Crédito Agrícola e às Aplicações Financeiras das 

Cooperativas de Poupança e Crédito; 

 

 Aviso que dispõe sobre a Solvabilidade das Instituições de Microfinanças; 

 

 Aviso que dispõe sobre as reservas a constituir: Reserva Geral e Reservas 

Especiais; 

 

 Aviso que dispõe sobre o Sistema de Reporte; 

 

 Aviso que dispõe sobre a Classificação das Operações de Crédito e 

Provisões (sistema de classificação de Operações de créditos por ordem 

crescente por classes de riscos); 

 

  Aviso que dispõe sobre a Supervisão das Instituições de Microfinanças; 

 

  Aviso que dispõe sobre a Participação das Instituições de Microfinanças 

no capital social das Sociedades; 

 

 Aviso que dispõe sobre as Imobilizações;  

 

  

 Aviso que dispõe sobre as Posições Cambiais, Coberturas das 

Responsabilidades e Limites à Concentração de Créditos e afins; 

 

  Aviso que dispõe sobre o Sistema de Governança e Informações ao 

Governo (idoneidade, incompatibilidades, auditoria interna e prestações 

de contas). 

 

 

Vale referir que o Regime Jurídico Regime Jurídico da Atividade das 

Microfinanças e respectivas instituições foi desenvolvido sob a liderança da 
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entidade governamental responsável pela solidariedade social, Ministério da 

Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos (MJEDRH), 

com o apoio do Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Finança Inclusiva em 

Cabo Verde (PADFI-CV), no âmbito do Terceiro Programa Indicativo de 

Cooperação entre os Governos da República de Cabo Verde e do Luxemburgo, 

no sentido de dotar o país de um quadro legal e regulamentar favorável à 

integração do sector das microfinanças no quadro do sistema financeiro nacional. 

 

Essa decisão estribou-se no reconhecimento da importância do setor das 

microfinanças em assegurar o financiamento às iniciativas empresariais a nível 

micro, como ainda pela sua relevante contribuição no empoderamento de 

segmentos das populações mais vulneráveis, particularmente mulheres e jovens.  

 

Respostas à presente consulta pública: 
 

Os contributos devem ser remetidos até o dia 8 de Maio de 2016 para o Banco de 

Cabo Verde, preferencialmente através do endereço de correio eletrónico 

seguinte: jfidalgo@bcv.cv ou cfurtado@bcv.cv  

 

As respostas à consulta pública podem igualmente ser enviadas, por correio 

normal, para o endereço do Banco de Cabo Verde – Avenida Amílcar Cabral, n.º 

27, CP 101, Praia, Cabo Verde. 

 

Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser enviado para os mesmos 

endereços. 

 

O Banco de Cabo Verde reserva-se o direito de partilhar ou publicar os 

contributos recebidos, ao abrigo desta Consulta Pública, devendo os respondentes 

que se oponham à referida partilha ou publicação referi-lo explicitamente no 

contributo a enviar. 
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Cidade da Praia, Cabo Verde, … de Abril de 2016 

 

Anexos: Projetos de Avisos  


