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BANCO DE CABO VERDE 

Gabinete do Governador 

 

AVISO n.º…./2015  

Regulamentação da Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece regime 

jurídico da actividade das microfinanças e respectivas instituições, quanto à 

dimensão das operações, ao capital social mínimo e aos fundos próprios das 

instituições de microfinanças.  

 

A Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico das 

microfinanças e respectivas instituições, no n.º 3 do seu artigo 82º estatui que o “Banco 

de Cabo Verde emitirá 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”. 

Em várias disposições da mesma Lei, (v.g. artigos 3º, n.º 2, 19º, al. b), 21º, n.º 1, 28º, 

37º, n.º 2, 40º, alíneas a) a e), 41º, números 3 e 4 e 57º, é cometido ao Banco de Cabo 

Verde o estabelecimento de normas de diversa índole sobre matérias específicas. 

Ao abrigo do n.º 3 do art. 82º da Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, é aprovado o 

seguinte:  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Objeto) 

O presente Aviso regulamenta a Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o 

regime jurídico das microfinanças e respectivas instituições, relativamente à dimensão 

das operações, ao capital social mínimo e aos fundos próprios das instituições de 

microfinanças. 

 

 



2 
 

Artigo 2º 

(Definições) 

As definições estabelecidas na Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, são usadas no 

presente Aviso com o mesmo significado que naquela lhes foi dado, salvo disposição 

em contrário. 

 

 

CAPÍTULO II 

DIMENSÃO DAS OPERAÇÕES DE CADA CATEGORIA DE INSTITUIÇÕES 

DE MICROFINANÇAS (IMF`s) 

 

Artigo 3º 

(Valor máximo de operações das IMF’s da categoria A) 

Uma instituição de microfinanças da categoria A não pode realizar operações de valor 

superior a 10% do Capital Mínimo constante do Anexo ao presente Aviso. 

 

                                                            Artigo 4º 

(Valor máximo de operações das IMF’s da categoria B) 

Uma instituição de microfinanças da categoria B não pode realizar operações de valor 

superior a 15% do Capital Mínimo constante do Anexo ao presente Aviso.  

 

Artigo 5º 

(Valor máximo de operações das IMF’s da categoria C) 

Não há limites de operações para as instituições de categoria C, designadamente as de 

intermediação de captação de depósitos. 

 

CAPÍTULO III 

 CAPITAL SOCIAL MÍNIMO 

 

Artigo 6º 

(Valor mínimo de fundos para o exercício da actividade de microfinanças) 
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1. O valor mínimo do capital social necessário para o exercício da actividade de 

microfinanças é, para cada categoria de instituição de microfinanças, o indicado no 

Anexo ao presente Aviso.  

2. Nos casos de modificação do objecto, fusão ou cisão, o disposto no número 1 aplica-

se à instituição que resultar da modificação ou fusão e a cada uma das que resultarem 

da cisão. 

  

Artigo 7º 

(Fundos próprios) 

Os Fundos Próprios estabelecidos nos termos do presente Aviso devem incluir fundos 

próprios de base e complementares da instituição de microfinanças. 

 

Artigo 8º 

(Fundos Próprios de Base) 

1. Os elementos que integram os fundos próprios de base de uma instituição de 

microfinanças devem poder ser utilizados para cobrir riscos ou perdas que se 

verifiquem nas mesmas, distinguindo-se pela sua qualidade, por características de 

permanência, grau de subordinação, capacidade e tempestividade de absorção de 

perdas e, quando aplicável, possibilidade de diferimento ou cancelamento da sua 

remuneração. 

2. Os fundos próprios de base das instituições de microfinanças são constituídos por 

elementos positivos e negativos. 

3. São elementos positivos dos fundos próprios das instituições de microfinanças: 

a) O capital social realizado e prémios de emissão;  

b) As reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados não distribuídos; 

c) Os resultados positivos transitados de exercícios anteriores;  

d) Os resultados positivos do último exercício; e 

e) Os resultados positivos provisórios do exercício em curso. 

4. São elementos negativos dos fundos próprios das instituições de microfinanças: 

a) Os activos intangíveis; 

b) Os resultados negativos transitados de exercícios anteriores; 

c) Os resultados negativos do último exercício;  
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d) Os resultados negativos do exercício em curso, em final do mês; 

e) As 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 regulamentares e o valor de imparidade e 

provisões para crédito e operações extrapatrimoniais registado nas 

demonstrações financeiras; e 

g) As reservas de reavaliação negativas. 

 

Artigo 9º 

(Fundos próprios complementares) 

São fundos próprios complementares das instituições de microfinanças os montantes 

correspondentes a: 

1. Reservas provenientes da reavaliação do activo imobilizado, realizada nos 

termos da lei, com aprovação do Banco de Cabo Verde, e depois de subtraído o 

valor dos impostos o resultado da reavaliação; 

2. Outras reservas de reavaliação positivas; 

3. Empréstimos subordinados de prazo superior a cinco anos, cujas condições 

sejam aprovadas pelo Banco de Cabo Verde, só podendo ser considerados até 

concorrência de 50% dos Fundos Próprios de Base. 

4. Acções preferenciais remíveis de prazo certo, com prazo superior a cinco anos 

cujas condições sejam aprovadas pelo Banco de Cabo Verde; e 

5. Emissão de títulos, nomeadamente com prazo de vencimento indeterminado, e 

os provenientes de empréstimos não titulados, cujas condições sejam aprovadas 

pelo Banco de Cabo Verde e cujos contratos, prevejam: 

a) Que só podem ser reembolsados por iniciativa da instituição emitente ou 

mutuária e com o prévio acordo do Banco de Cabo Verde; 

b) A faculdade de a instituição 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 instituição prosseguir a sua actividade. 

6. Na determinação dos elementos enumerados no presente artigo, devem excluir-

se: 
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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), 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), os ganhos e as perdas não realizados 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 

envolvidos em relações de cobertura de justo valor, devem excluir-se 

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 considerada ineficaz; 

f) Sem prejuízo da alínea a) do presente número, 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 de Relato Financeiro – Activos Fixos Tangíveis; e 

g) Sem prejuízo da alínea a) do presente número, os ganhos ou perdas não 

realizados, que não representem imparidade em propriedades de 

investimento, decorrentes da aplicação do método do justo valor de 

acordo com a Norma Relato Financeiro – Propriedades de investimento. 

7. Os elementos previstos na alínea c) do n.º 6 antecedente correspondem: 

a) A cinquenta por cento dos ganhos não realizados em activos disponíveis 

para venda, de acordo com a Norma de Relato Financeiro – Instrumentos 

Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; e 

b) A cinquenta por cento dos ganhos não realizados de cobertura de fluxos 

de caixa de activos disponíveis para venda, pelo montante do efeito 

líquido da cobertura. 

8. O tratamento prudencial dos impostos diferidos registados em reservas deverá 

ser consistente com o tratamento prudencial dado aos ganhos e perdas registadas 
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em reservas de reavaliação, positivas ou negativas, que originaram o registo dos 

referidos impostos diferidos. 

9. 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 NRF; 

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. 

10. Não são considerados fundos próprios das instituições de microfinanças os 

montantes correspondentes a acções preferenciais remíveis em data certa quando 

esta ocorrer antes de decorridos cinco anos sobre a sua emissão. 

11. Os empréstimos subordinados devem prever amortizações do capital somente 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. 

12. As instituições de microfinanças 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 subordinados, devem estabelecer 

um programa de redução gradual desses montantes nos cinco anos que precedam 

o respectivo reembolso. 

13. O total dos fundos próprios complementares não poderá exceder o total dos 

fundos próprios de base. 

14. Os elementos indicados nas alíneas d) e e) do n.º 6 antecedente, só podem ser 

considerados até à concorrência de cinquenta por cento dos fundos próprios de 

base. 

 

Artigo 10º 

(Determinação de fundos próprios) 

1. Sem prejuízo do disposto nos números 13 e 14 do artigo 9º, os fundos próprios são 

determinados pela soma dos fundos próprios de base com os fundos próprios 

complementares depois de deduzidos: 
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a) Nos casos em que a instituição de microfinanças disponha de uma 

participação superior a dez por cento do capital social de uma instituição 

financeira, será deduzido o montante total dessa participação, bem como 

o valor representado pelos demais elementos patrimoniais, referidos no 

n.º 3 do artigo 8º e no artigo 9º deste Aviso, de que disponha sobre a 

mesma instituição; 

b) O montante global das restantes participações e dos demais elementos 

patrimoniais, referidos no n.º 3 do artigo 8º e no artigo 9º deste Aviso, 

que a instituição de microfinanças disponha sobre uma instituição 

financeira, não abrangidos pela alínea precedente, será deduzido na parte 

que exceda dez por cento dos fundos próprios da instituição que deles 

disponha, calculados antes de efectuadas as deduções previstas nesta 

alínea e na alínea precedente; 

 

Artigo 11º 

(Dever de informação sobre fundos próprios) 

1. As instituições de microfinanças 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 de tais fundos. 

2. O Banco de Cabo Verde poderá mandar corrigir o cálculo dos fundos próprios de 

uma instituição de microfinanças, se considerar que não foram preenchidas, de modo 

satisfatório, as condições estabelecidas no presente Aviso. 

 

Artigo 12º 

(Reposição de fundos próprios) 

1. Sem prejuízo das sanções que se mostrem aplicáveis, verificando-se diminuição dos 

fundos próprios abaixo dos fundos mínimos estabelecidos nos termos do presente 

Aviso, o Banco de Cabo Verde pode, sempre que as circunstâncias o justifiquem, 

conceder à instituição um prazo limitado, não superior a sessenta dias, para que 

regularize a situação. 

2. A requerimento da instituição interessada, o prazo previsto no número anterior pode, 

em circunstâncias excepcionais devidamente justificadas, ser prorrogado pelo Banco 

de Cabo Verde, por um período adicional máximo de trinta dias. 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Artigo 13º 

(Esclarecimentos) 

As dúvidas que resultarem da interpretação e aplicação do presente Aviso serão 

esclarecidas pela unidade orgânica competente do Banco de Cabo Verde.  

 

Artigo 14º 

(Entrada em vigor) 

O presente Aviso entra em vigor no dia 1 de Julho de 2016. 
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Anexo – Capital Social Mínimo para as Instituições de Microfinanças 

 

Anexo I – Capital Mínimo para as Instituições de Microfinanças 
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BANCO DE CABO VERDE 

Gabinete do Governador 

 

AVISO n.º…./ 2015  

Regulamentação da Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece regime 

jurídico da actividade das microfinanças e respectivas instituições, quanto a limites 

de crédito e de depósitos e regime de taxas de juro.  

 

A Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico das 

microfinanças e respectivas instituições, no n.º 3 do seu artigo 82º estatui que o “Banco 

de Cabo Verde emitirá 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”. 

Em várias disposições da mesma Lei, (v.g. artigos 3º, n.º 2, 19º, al. b), 21º, n.º 1, 28º, 

37º, n.º 2, 40º al. a) a e), 41º, números 3 e 4; e 57º) é cometido ao Banco de Cabo Verde 

o estabelecimento de normas de diversa índole sobre matérias específicas. 

À luz do que fica exposto e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 82º da Lei n.º 

83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, é aprovado o seguinte:  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Objeto) 

O presente Aviso regulamenta a Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o 

regime jurídico das microfinanças e respectivas instituições, quanto a limites de crédito 

e de depósitos e regime de taxas de juro.  

 

Artigo 2º 

(Definições) 



11 
 

As definições estabelecidas na Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, são usadas no 

presente Aviso com o mesmo significado que naquela lhes foi dado, salvo disposição 

em contrário. 

 

CAPITULO II 

LIMITES DE CRÉDITO E DE DEPÓSITO 

Artigo 3º 

(Limites) 

Os limites de crédito e de depósito a conceder ou captar por cada categoria de 

instituição de micro finanças são os constantes do quadro seguinte: 

 

Limites de Operações 

 

Instituição Limites de Operações 

Categoria A <  ou  =  10% dos Fundos 

Próprios 

Categoria B <  ou  =  15% dos Fundos 

Próprios 

Categoria C Não aplicável 

 

 

Artigo 4º 

(Intermediação na captação de depósitos) 

Para o exercício da actividade de intermediação na captação de depósitos, a instituição 

de microfinanças de categoria C deve celebrar contrato de intermediação com a entidade 

habilitada a captar os depósitos, previamente aprovado pelo Banco de Cabo Verde. 

 

CAPÍTULO III 

REGIME DE TAXAS DE JURO 

Artigo 5º 

(Comissões e Taxas de Juro) 

1. As comissões e taxas de juros aplicáveis nas operações de microfinanças devem ser 

fixadas, tendo em conta o custo operacional de cada instituição de microfinanças, 

designadamente os seus custos fixos e variáveis. 



12 
 

2. O Banco de Cabo Verde pode fixar o limite máximo das taxas de juro a praticar pelas 

instituições de microfinanças, por forma a salvaguardar a sua sustentabilidade 

económica e financeira e a defesa dos interesses dos consumidores. 

3.  As instituições de microfinanças devem remeter, trimestralmente, ao BCV o 

preçário das taxas de juro praticadas. 

Artigo 6º 

(Estrutura de custos de microfinanças) 

As instituições de microfinanças devem ter a seguinte estrutura de custos: 

a) Custo de exploração financeira, designadamente os juros sobre empréstimos, 

outros juros, as comissões e taxas e os juros sobre poupanças dos membros;  

b) Fornecimentos; 

c) Gastos com o pessoal; 

d) Dotações para as provisões e perdas sobre empréstimos irrecuperáveis; 

e) Dotações para as amortizações; e 

f) Dotações para as provisões dos créditos em atraso. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Artigo 7º 

(Esclarecimentos) 

As dúvidas que resultarem da interpretação e aplicação do presente Aviso serão 

esclarecidas pela unidade orgânica competente do Banco de Cabo Verde.  

 

Artigo 8º 

(Entrada em vigor) 

O presente Aviso entra em vigor no prazo dia 1 de Julho de 2016. 
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BANCO DE CABO VERDE 

Gabinete do Governador 

 

AVISO n.º…./ 2015  

Regulamentação da Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece regime 

jurídico da actividade das microfinanças e respectivas instituições, quanto às 

operações permitidas às caixas de poupança e crédito e de crédito agrícola e às 

aplicações financeiras das cooperativas de poupança e crédito  

 

A Lei nº 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico das 

microfinanças e respectivas instituições, no n.º 3 do seu artigo 82º estatui que o “Banco 

de Cabo Verde emitirá 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”. 

Em várias disposições da mesma Lei, (v.g. artigos 3º, n.º 2, 19º, al. b), 21º, n.º 1, 28º, 

37º, n.º 2, 40º al. a) a e), 41º, números 3 e 4; e 57º) é cometido ao Banco de Cabo Verde 

o estabelecimento de normas de diversa índole sobre matérias específicas. 

À luz do que fica exposto e ao abrigo do n.º 3 do artigo 82º da Lei n.º 83/VIII/2015, de 

16 de Janeiro, é aprovado o seguinte:  

CAPÍTULO I 

Artigo 1º 

(Objeto) 

O presente Aviso regulamenta a Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o 

regime jurídico das microfinanças e respectivas instituições, relativamente quanto às 

operações permitidas às caixas de poupança e crédito e de crédito agrícola e às 

aplicações financeiras das cooperativas de poupança e crédito  

 

Artigo 2º 

(Definições) 

As definições estabelecidas na Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, são usadas no 

presente Aviso com o mesmo significado que naquela lhes foi dado, salvo disposição 

em contrário. 
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CAPÍTULO II 

OPERAÇÕES PERMITIDAS ÀS CAIXAS DE POUPANÇA E CRÉDITO E DE 

CRÉDITO AGRÍCOLA 

Artigo 3º  

(Operações permitidas) 

1. As Caixas de Poupança e Crédito e Caixa de Crédito Agrícola poderão realizar as 

seguintes operações: 

a) Concessão de crédito ao público; 

b) Captação de depósitos, exclusivamente dos seus membros ou sócios, 

c) Outras operações e serviços necessários e adequados à execução das operações 

indicadas nas alíneas anteriores, bem como outros serviços financeiros de 

relevante utilidade para o público e que estejam em condições de prestar com 

qualidade e segurança, desde que previamente autorizados pelo Banco de Cabo 

Verde. 

2. A Caixa de Crédito Agrícola deverá realizar pelo menos cinquenta por cento (50%) 

da sua actividade no meio rural. 

 

CAPÍTULO III 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS COOPERATIVAS DE POUPANÇA E 

CRÉDITO 

Artigo 4º 

(Aplicações) 

1. As cooperativas de poupança e crédito podem efectuar livremente as seguintes 

aplicações financeiras: 

a) Aquisição de títulos de dívida pública ou da autoridade monetária; 

b) Constituição de depósitos a prazo em instituições de crédito nacionais; 

c) Aplicação de parte dos resultados positivos na aquisição de acções de empresas 

cotadas na Bolsa de Valores de Cabo Verde; 

2. Mediante autorização prévia do Banco de Cabo Verde, as cooperativas de poupança 

e crédito podem fazer aplicação das suas receitas em produtos financeiros que 

assegurem a rentabilidade dos seus activos. 

3.  
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 CAPÍTULOIV 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Artigo 5º 

(Esclarecimentos) 

As dúvidas que resultarem da interpretação e aplicação do presente aviso serão 

esclarecidas pela unidade orgânica competente do Banco de Cabo Verde.  

 

Artigo 6º 

(Entrada em vigor) 

O presente Aviso entra em vigor no dia 1 de Julho de 2016. 
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BANCO DE CABO VERDE 

Gabinete do Governador 

 

AVISO nº…./ 2015  

Regulamentação da Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece regime 

jurídico da actividade das microfinanças e respectivas instituições, quanto à 

solvabilidade das instituições de microfinanças  

 

A Lei nº 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico das 

microfinanças e respectivas instituições, no n.º 3 do seu artigo 82º estatui que o “Banco 

de Cabo Verde emitirá 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”. 

Em várias disposições da mesma Lei, (v.g. artigos 3º, n.º 2, 19º, al. b), 21º, n.º 1, 28º, 

37º, n.º 2, 40º al. a) a e), 41º, números 3 e 4; e 57º) é cometido ao Banco de Cabo Verde 

o estabelecimento de normas de diversa índole sobre matérias específicas. 

À luz do que fica exposto e ao abrigo do artigo 17º, números 1 e 3 da Lei n.º 

61/VIII/2014, de 23 de Abril, é aprovado o seguinte:  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Objeto) 

O presente Aviso regulamenta a Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o 

regime jurídico das microfinanças e respectivas instituições, relativamente quanto à 

solvabilidade das instituições de microfinanças.  

 

Artigo 2º 

(Definições) 

As definições estabelecidas na Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, são usadas no 

presente Aviso com o mesmo significado que naquela lhes foi dado, salvo disposição 

em contrário. 
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CAPÍTULO II 

SOLVABILIDADE 

 

Artigo 3º 

(Obrigação de solvabilidade) 

As instituições de microfinanças devem: 

a) Manter os fundos próprios nos valores mínimos estabelecidos no presente 

Aviso.; 

b) Observar, em permanência, uma relação adequada entre o montante dos seus 

fundos próprios 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. 

 

Artigo 4º 

1. A relação referida na alínea b) do artigo 3º é designada por rácio de solvabilidade e 

calculada por aplicação da seguinte fórmula: 

  

                  
    

 

Onde: 

FP – Valor dos Fundos Próprios, determinados conforme o Aviso n.º … (Ver o n.º 

que vai ter o Aviso a respeito); 

VAPRC – Valor dos activos ponderados pelo risco de crédito, incluindo os 

elementos extrapatrimoniais, determinados conforme Anexo I 

VAPRTC – Valor dos activos ponderados pelo risco de taxa de câmbio, apurados 

conforme Anexo II; 

VEAPRO – Valor equivalente em activos ponderados pelo risco operacional, 

apurado conforme Anexo III. 

2. Os itens dos activos associam-se aos níveis de referência definidos de acordo 

com a Parte I do Anexo I. 

3. O valor do rácio de solvabilidade não pode ser inferior a oito por cento. 
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4. As instituições de microfinanças 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 décimo dia do mês seguinte, a composição dos resultados obtidos. 

5. Em cada tomada firme de acções ou subscrição indirecta de acções, uma instituição 

de microfinanças não pode assumir compromissos ou aplicar recursos que excedam 

vinte e cinco por cento (25%) dos fundos próprios. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 5º 

 (Alteração da base de cálculo dos rácios e limites prudenciais) 

O Banco de Cabo Verde pode ordenar o ajustamento dos montantes que servem de base 

para o cálculo dos limites estabelecidos no presente aviso sempre que as condições para 

a observância dos princípios de prudência assim o justifiquem. 

Artigo 6º 

 (Regime transitório) 

Às instituições de microfinanças existentes é concedido um prazo de dois anos a contar 

da entrada em vigor do presente aviso, para proceder ao reporte do seu Rácio de Solva-

bilidade em base consolidada e individual, nos termos previstos em aviso próprio. 

 

Artigo 7º 

(Esclarecimentos) 

As dúvidas que resultarem da interpretação e aplicação do presente aviso serão 

esclarecidas pela unidade orgânica competente do Banco de Cabo Verde.  

 

Artigo 8º 

(Entrada em vigor) 

O presente Aviso entra em vigor no dia 1 de Julho de 2016. 
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Anexo I -Activos Ponderados pelo Risco de Crédito 

 

Ponderação dos elementos do activo e extrapatrimoniais das instituições de 

microfinanças 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 ; 

b) ao valor dos créditos e outros valores a receber, classificados activos financeiros  

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 activos 

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 perdas 

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 representem imparidade, 

excepto no que diz respeito a ganhos provenientes de reavaliações 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. 
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3. Por sua vez, as rubricas extrapatrimoniais, devem ser ponderadas segundo um 

método de cálculo em duas etapas, de acordo com os números 3.1. e 3.2. deste anexo. O 

valor de ponderação das rubricas extrapatrimoniais deverá ser líquido das provisões 

registadas nas demonstrações financeiras para estes riscos. 

PARTE I 

1. Os coeficientes de ponderação a atribuir aos elementos do activo devem ser os 

seguintes: 

 

Coeficie

nte de 

Ponder

ação 

 

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. 
 

 

 

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. 
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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 próprios. 
 

 

 

Todos os demais activos, excepto aqueles deduzidos directamente dos fundos 

próprios. 

 

2. As contas de proveitos a receber devem ser sujeitas ao coeficiente de ponderação 

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. 
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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 

contrapartes 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: 

 

Vencimento inicial 

Contratos relativos 

a taxas de juro 

Contratos 

relativos a taxas 

de câmbio 

Percentagens 

Um ano ou menos 

Mais de um ano e não mais de dois anos 

Por cada ano suplementar 

0,5 

1 

1 

2 

5 

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 expressas 

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, 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 
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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 

desenvolvimento: 

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 

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 considere 

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 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 designadamente as de 

boa execução de contratos e as aduaneiras e fiscais; 

 Cartas de crédito irrevogáveis stand-by, que não tenham a natureza de substitutos 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: 
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 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 incondicionalmente 

anuladas em qualquer momento e sem pré-aviso. 
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Anexo II 

 

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 elementos 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 actualmente as 

instituições autorizadas a funcionar em conformidade com a Lei vigente. 

 

3. O risco de taxas de câmbio deve ser calculado sobre a posição global em divisas da 

instituição, determinada na forma regulamentar 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 absoluto 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 relativo 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 risco 

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. 
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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 outros 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 instituições de 

Microfinanças, 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 III 

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 vigente 

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 calculado da 

seguinte forma: 

FPop = [Σ(PB1 a 3 x 0,15)] / n, em que: 

 

FPop = Fundos Próprios necessários para a cobertura do risco operacional que também 

comporá o denominador do Rácio de Solvabilidade.  

PB1 a 3 = Produto bancário, se positivo, dos três últimos exercícios. 

n = número de exercícios em que o produto Bancário foi positiva. 
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4. O produto bancário é a soma da margem financeira (proveitos líquidos de juros e de 

rendimentos de títulos) e da margem complementar (proveitos líquidos 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 activos 
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Gabinete do Governador 

 

AVISO nº…./ 2015  

Regulamentação da Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece regime 

jurídico da actividade das microfinanças e respectivas instituições, quanto a 

reservas a constituir. 

 

A Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico das 

microfinanças e respectivas instituições, no n.º 3 do seu artigo 82º estatui que o “Banco 

de Cabo Verde emitirá 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”. 

Em várias disposições da mesma Lei, (v.g. artigos 3º, n.º 2, 19º, al. b), 21º, n.º 1, 28º, 

37º, n.º 2, 40º al. a) a e), 41º, números 3 e 4; e 57º) é cometido ao Banco de Cabo Verde 

o estabelecimento de normas de diversa índole sobre matérias específicas. 

À luz do que fica exposto e ao abrigo do n.º 3 do artigo 83º da Lei n.º 83/VIII/2015, de 

16 de Janeiro, é aprovado o seguinte:  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Objeto) 

O presente Aviso regulamenta a Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o 

regime jurídico das microfinanças e respectivas instituições, relativamente quanto a 

reservas a constituir.  

 

Artigo 2º 

(Definições) 

As definições estabelecidas na Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, são usadas no 

presente Aviso com o mesmo significado que naquela lhes foi dado, salvo disposição 

em contrário. 
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CAPÍTULO II 

RESERVAS 

 

Artigo 3º 

(Reserva geral) 

Uma fracção não inferior a dez por cento (10%) dos lucros líquidos apurados em cada 

exercício pela instituição de microfinanças deve ser destinada à formação de uma 

reserva geral, até um limite igual ao valor do capital social ou ao somatório das reservas 

livres constituídas e dos resultados transitados, se superior. 

 

Artigo 4º 

(Reservas especiais) 

1. Devem ainda as instituições de microfinanças constituir reservas especiais destinadas 

a reforçar a situação líquida ou a cobrir prejuízos que a conta de lucros e perdas não 

possa suportar. 

2. As instituições de microfinanças devem ainda constituir outras reservas que forem 

determinadas pelo Banco de Cabo Verde. 

 

 CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Artigo 5º 

(Esclarecimentos) 

As dúvidas que resultarem da interpretação e aplicação do presente aviso serão 

esclarecidas pela unidade orgânica competente do Banco de Cabo Verde.  

 

Artigo 6º 

(Entrada em vigor) 

O presente Aviso entra em vigor no dia 1 de Julho de 2016. 
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Gabinete do Governador 

 

AVISO n.º…./ 2015  

Regulamentação da Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece regime 

jurídico da actividade das microfinanças e respectivas instituições, quanto ao 

sistema de reporte 

 

A Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico das 

microfinanças e respectivas instituições, no n.º 3 do seu artigo 82º estatui que o “Banco 

de Cabo Verde emitirá 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”. 

Em várias disposições da mesma Lei, (v.g. artigos 3º, n.º 2, 19º, al. b), 21º, n.º 1, 28º, 

37º, n.º 2, 40º al. a) a e), 41º, números 3 e 4; e 57º) é cometido ao Banco de Cabo Verde 

o estabelecimento de normas de diversa índole sobre matérias específicas. 

À luz do que fica exposto e ao abrigo do n.º 3 do artigo 83º da Lei nº 83/VIII/2015, de 

16 de Janeiro, é aprovado o seguinte:  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Objeto) 

O presente Aviso regulamenta a Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o 

regime jurídico das microfinanças e respectivas instituições, relativamente quanto ao 

sistema de reporte.  

Artigo 2º 

(Definições) 

As definições estabelecidas na Lei n.º 83/VIII/2015 de 16 de Janeiro são usadas no 

presente Aviso com o mesmo significado que naquela lhes foi dado, salvo disposição 

em contrário. 
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CAPÍTULO II 

SISTEMA DE REPORTE 

Artigo 3º 

(Dever de reporte) 

1. As instituições de microfinanças devem elaborar as demonstrações financeiras 

consolidadas de acordo com as NRF e com a estrutura conceptual para a apresentação 

e preparação de demonstrações financeiras que enquadra aquelas normas, com as 

devidas adaptações, em conformidade com o Modelo definido no Decreto 

Regulamentar sobre o Plano de Contas para as Instituições de Microfinanças. 

2. As instituições de microfinanças, que não apresentem demonstrações financeiras 

consolidadas, nem sejam entidades consolidantes, devem igualmente preparar as suas 

demonstrações financeiras individuais em conformidade com as NRF. 

3. Quando a dimensão ou outros elementos relativos às instituições de Microfinanças 

sujeitas à supervisão prudencial não o justifiquem, o Banco de Cabo Verde poderá 

mediante requerimento devidamente fundamentado, dispensá-las de elaboração das 

demonstrações financeiras de acordo com as NRF.  

4. As instituições de microfinanças dispensadas nos termos do número anterior, devem 

continuar a elaborar as suas demonstrações financeiras de acordo com o Plano de 

Contas para as Instituições de microfinanças. 

 

Artigo 4º 

(Informações Obrigatórias) 

1. As instituições de microfinanças de Categoria A são obrigadas a enviar, semestral e 

anualmente, ao Banco de Cabo Verde as seguintes informações: 

a) As contas do Balanço e seus anexos; 

b) As contas de Resultados e seus anexos; e 

c) Os mapas referidos no Decreto Regulamentar sobre o Plano de Contas para as 

Instituições de Microfinanças  

2. As instituições de microfinanças de Categoria B e C são obrigadas a enviar, 

trimestral, semestral e anualmente, ao Banco de Cabo Verde as seguintes 

informações: 

a) Número de clientes activos; 

b) Volume de crédito (crédito concedido, reembolsado, vencido e saneado); 
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c) Fontes de financiamento das actividades da instituição; 

d) Taxas de juro e prazos de vencimento; 

e) Estrutura do crédito vencido; 

f) Número de membros depositantes; 

g) Volume de depósitos recebidos ;  

h) Custos e Proveitos de exploração financeira apresentados de forma detalhada 

i) Contas do Balanço e seus anexos; e 

j) Contas de Resultados e seus anexos. 

3. As instituições de microfinanças devem dispor de um site na internet no qual 

publicam as informações referidas nas alíneas i) e j) do nº 2 e outras informações ao 

público que considerem pertinentes ou que sejam impostas pelo Banco de Cabo 

Verde.  

Artigo 5º 

(Indicadores de Gestão) 

1. As instituições de microfinanças devem enviar, trimestralmente, ao Banco de Cabo 

Verde, os seguintes indicadores económico-financeiros: 

 

a) RÁCIO DE ADEQUABILIDADE DO CAPITAL (Solvabilidade) 

              
  

   
 

  

Onde: 

FP- fundos próprios, correspondente ao capital total 

APR- Activos Ponderados Com Risco. 

b) RÁCIO DE CUSTO DOS FUNDOS 

    

  
 

        Sendo: 

 J-Juros 

Df-Despesas de financiamento (“fees”). 
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PF-Passivo de financiamento 

c) RÁCIO DE LIQUIDEZ 

 

  
 

                            Onde: 

D- Disponibilidades 

DT-Depósitos totais 

 

d) RÁCIO DE ENDIVIDAMENTO (“ALAVANCA FINANCEIRA”) 

 

  
 

                    Onde: 

 P-Passivo 

FP-Fundos Próprios 

e) RÁCIO DE PROVISÃO / Rácios de qualidade de activos 

  

   
 

  Onde: 

 CP - Custo das Provisões do Exercício Criadas para cobertura de créditos de cobrança 

duvidosa. 

 VBP- Valor Bruto do Portfolio. 

f) RÁCIO DE PORTFÓLIO EM RISCO (“PAR”) 

             

  
 

                        Onde: 

 CV30DIAS -Crédito Vencido há mais de trinta dias. 

PBR -Portfolio Bruto Refinanciado (Restruturado) 

PB -Portfolio Bruto Total 
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g) RÁCIO DE COBERTURA DE RISCO (“RCR”) 

   

             
 

  Onde: 

 RPC-Reserva Para Perda de Créditos. 

 CV30DIAS - crédito Vencido há mais de trinta dias. 

 PBR -Portfolio Bruto Refinanciado (Restruturado) 

 

h) RÁCIO DE “WRITE-OFF” (“RWO”) 

   

  
 

                              Onde: 

 VCA- Valor do Crédito Anulado (“write-off”). 

 PB -Portfolio Bruto Total 

i) RÁCIO DE CUSTOS OPERACIONAIS (“RCO”) 

  

  
 

                                          Variáveis: 

 CO -Custos Operacionais. 

PB - Portfolio Bruto Total 

j) RÁCIO DE CUSTO POR CLIENTE (“CPL”) 

  

  
 

                                                     Variáveis: 

 CO- Custos Operacionais. 

NM Número de Clientes (Mutuários) 
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k) RÁCIO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL (“RPP”) 

  

  
 

  Onde:                                      

 NM Número de Mutuários 

NT Número de Trabalhadores 

 

l) RÁCIO DE PRODUTIVIDADE DO TÉCNICO DE CRÉDITO (“RPTCR) 

  

    
 

              

 Variáveis: 

NM Número de Clientes (Mutuários) Activos 

 NTCr Número de Técnicos de Crédito 

 

m) RENDIBILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS (“RC’P”) 

  

  
 

              Variáveis: 

RL Resultados Líquidos 

FP Fundos Próprios (Capitais Próprios) 

n) PORTFOLIO YIELD (“PY”) 

  

  
 

                

 

Variáveis: 

PF Proveitos Financeiros 
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PB Média do Portfolio Bruto do período 

 

o) RÁCIO DE RENDIBILIDADE DOS ACTIVOS (“ROA”) 

  

 
 

                        

 Variáveis: 

 RL- Resultados Líquidos 

A - Valor Médio dos Activos do período 

p) RÁCIO DE COBERTURA GEOGRÁFICA (“RCG”) 

TOTAL 

ISTR 

        PBD 

  _____________ 

          PB 

  Variáveis: 

PBDilha Portfolio Bruto por ilhas de Cabo Verde 

PBTOTAL Portfolio Bruto Total. 

 

q) RÁCIO DE ESTRUTURA DOS CLIENTES (“REC”) 

   

   
 

               

 Variáveis: 

CLF Número de Clientes do Sexo Feminino. 

NCL Número de clientes. 

 

r) RÁCIO DE POUPANÇA-EMPRÉSTIMOS (“RPE”) 



37 
 

       
   

  
 

     

Variáveis: 

 DEP Valor de Depósitos nos  Concelhos 

VE Valor de Empréstimos nos  Concelhos 

 

s) ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA DE SUBSÍDIOS (“IDS”) 

 

  
 

                         

Variáveis: 

S Valor de Subsídios Recebidos. 

PE Proveitos de Empréstimos. 

 

t)                     
                

   
 

 

JUROS HONORARIOS, sendo VMP o valor médio do portfolio. Um valor igual a 1 

significa que o aumento do rendimento da carteira em 100% permite à IMF cobrir o 

subsídio e tornar o Índice de Dependência de Subsídio (“IDS”) igual a zero. 

 

2. O Banco de Cabo Verde emitirá instruções técnicas precisas para o cálculo dos 

indicadores referidos no n.º 1 deste artigo. 

3. O Banco de Cabo Verde pode dispensar, caso a caso, as instituições de microfinanças 

da observância de apresentação de alguns dos indicadores económico-financeiros 

referidos no presente artigo, mediante requerimento devidamente fundamentado. 
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CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 6º 

 (Alteração da base de cálculo dos rácios e limites prudenciais) 

O Banco de Cabo Verde pode ordenar o ajustamento dos montantes que servem de base 

para o cálculo dos limites estabelecidos no presente aviso sempre que as condições para 

a observância dos princípios de prudência assim o justifiquem. 

Artigo 7º 

 (Regime transitório) 

Às instituições de microfinanças existentes é concedido um prazo de dois anos a contar 

da entrada em vigor do presente aviso para proceder ao reporte dos seus Fundos 

Próprios e do seu Rácio de Solvabilidade em base consolidada e individual, nos termos 

previstos no presente aviso. 

 

Artigo 8º 

(Esclarecimentos) 

As dúvidas que resultarem da interpretação e aplicação do presente aviso serão 

esclarecidas pela unidade orgânica competente do Banco de Cabo Verde.  

 

Artigo 9º 

(Entrada em vigor) 

O presente Aviso entra em vigor no dia 1 de Julho de 2016. 
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BANCO DE CABO VERDE 

Gabinete do Governador 

 

AVISO n.º…./ 2015  

Regulamentação da Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece regime 

jurídico da actividade das microfinanças e respectivas instituições, quanto à 

classificação de operações de crédito e provisões  

 

A Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico das 

microfinanças e respectivas instituições, no n.º 3 do seu artigo 82º estatui que o “Banco 

de Cabo Verde emitirá 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”. 

Em várias disposições da mesma Lei, (v.g. artigos 3º, n.º 2, 19º, al. b), 21º, n.º 1, 28º, 

37º, n.º 2, 40º al. a) a e), 41º, números 3 e 4; e 57º) é cometido ao Banco de Cabo Verde 

o estabelecimento de normas de diversa índole sobre matérias específicas. 

À luz do que fica exposto e ao abrigo do n.º 3 do artigo 82º da Lei n.º 83/VIII/2015, de 

16 de Janeiro, é aprovado o seguinte:  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Objeto) 

O presente Aviso regulamenta a Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o 

regime jurídico das microfinanças e respectivas instituições, relativamente à 

classificação de operações de crédito e provisões.  

 

Artigo 2º 

(Definições) 

As definições estabelecidas na Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, são usadas no 

presente Aviso com o mesmo significado que naquela lhes foi dado, salvo disposição 

em contrário. 
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CAPÍTULO II 

CLASSIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E PROVISÕES 

 

Artigo 3º 

(Conceitos) 

Para efeitos do presente Capítulo, 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 há mais de dois anos e os bens já estejam amortizados 

em pelo menos de 50% da sua vida útil.  

b) Renegociação, a reestruturação, a composição, a prorrogação, a renovação, a 

concessão de nova operação para liquidação parcial ou integral de operação 

anterior ou qualquer outro tipo de acordo que implique alteração nos prazos de 

vencimento ou nas condições de pagamento originalmente pactuadas de uma 

dívida. 

 

Artigo 4º 

(Dever de classificação) 

1. As instituições de microfinanças são obrigadas a implementar um sistema de 

classificação das operações de crédito, em ordem crescente de risco, nas seguintes 

classes, cujas definições se encontram em anexo ao presente Aviso:  

I. Classe A; 

II. Classe B; 

III. Classe C; 

IV. Classe D; 

V. Classe E. 

2. As instituições de microfinanças 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.  
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Artigo 5º 

(Critérios de classificação) 

1. A classificação das operações nas classes de risco correspondentes é de 

responsabilidade da respectiva instituição de micro finanças e deve ser efectuada 

com base em critérios consistentes e verificáveis, amparada por informações internas 

e externas que contemplem, 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 

liquidez; e 

iii. Valor. 

2. A classificação das operações de crédito de titularidade de pessoas singulares 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) 

1. A classificação da operação nos níveis de risco de que trata o artigo 4º, deve ser 

revista pelo menos trimestralmente, por ocasião dos balancetes e balanços, em 
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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 6 meses: Risco Classe B, no mínimo; 

iii. Atraso entre 6 meses a 1 ano: Risco Classe C, no mínimo; 

iv. Atraso entre 1 ano a 3 anos: Risco Classe D; e 

v. Atraso superior a 3 anos: Risco Classe E. 

b) Operações de créditos com garantias pessoais e reais: 

i. Atraso até 3 meses: Risco Classe A; 

ii. Atraso entre 6 meses a 1 ano: Risco Classe B, no mínimo; 

iii. Atraso entre 1 ano a  3 anos: Risco Classe C, no mínimo; 

iv. Atraso entre  superior a 3 anos: Risco Classe D; 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 1 ano: Risco Classe B, no mínimo; 

iii. Atraso entre 1 ano a 3 anos: Risco Classe C, no mínimo; 

iv. Atraso superior a 3 anos: Risco Classe D; e 

2. A classificação da operação nos níveis de risco de que trata o artigo 4º, deve também 

ser revista com base nos critérios estabelecidos no artigo 5º: 

a) A cada seis meses, para operações de um mesmo cliente, cujo montante seja 

superior a 5% (cinco por cento) dos fundos próprios da instituição; e 

b) Uma vez a cada doze meses, em todas as situações. 

 

Artigo 7º 

Créditos vencidos com garantia real 

No caso de créditos vencidos com garantia real, a instituição de microfinanças deve 

verificar a existência de credores privilegiados, a situação patrimonial do garante e 

qualquer outra situação de que possa resultar a insuficiência do valor de garantia e 

adoptar, para a parte não garantida, os critérios de crédito sem garantia. 
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Artigo 8º 

Avaliação obrigatória das garantias reais 

As garantias reais devem obrigatoriamente ser avaliadas, por avaliador independente ou 

estrutura da própria instituição, segundo métodos tecnicamente adequados: 

a) Nas hipotecárias: três meses após o primeiro incumprimento, se já tiver decorrido 

mais de um ano a contar da avaliação inicial ou da última avaliação; 

b) Nas não hipotecárias: três meses após o primeiro incumprimento, se já tiverem 

decorrido pelo menos seis meses a contar 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 500.000$00 (quinhentos mil escudos) podem ter a sua classificação 

revista de forma automática, unicamente em função dos atrasos consignados no n.º 1 do 

artigo 6º, devendo ser mantida a classificação original quando a revisão corresponder a 

classe de menor risco. 

 

Artigo 10º

(Risco Classe E) 

1. Para efeitos de relato prudencial, a operação classificada como de Risco Classe 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 reportada 

em conta extrapatrimonial, pelo prazo mínimo de cinco anos e enquanto não 

estiverem esgotados todos os procedimentos para cobrança. 
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Artigo 11º 

(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, salvo se 

for reportada como prejuízo (conta extrapatrimonial), caso em que 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 justificarem 

a mudança da classe de risco, como o reforço das garantias que apresentem 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 de microfinanças que não apresentaram as suas demonstrações 

financeiras de acordo com as NRF, os ganhos ou proveitos eventualmente auferidos 

por ocasião da renegociação somente 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 12º 

(Reestruturação dos Créditos) 

1. A reestruturação dos créditos vencidos não interrompe a contagem dos períodos 

referidos no artigo 6º e nem isenta as instituições de microfinanças de constituírem as 

respectivas provisões, salvo se forem adequadamente reforçadas as garantias 

constituídas ou integralmente pagos pelo devedor os juros e encargos vencidos. 

2. As instituições de microfinanças devem proceder à identificação e marcação, nos 

respectivos sistemas de informação, do crédito reestruturado por dificuldades 

financeiras do cliente, contemplando os campos de informação necessários - 

designadamente, data(s) e ligação entre operações - de modo a que esse dado possa ser 

utilizado, para efeitos de escalão do risco de crédito, determinação de imparidade, 

elaboração de reportes sobre a carteira de crédito e de cumprimento de outros requisitos 

prudenciais. 

3. Um crédito marcado como crédito reestruturado nos termos do número precedente só 

poderá deixar de o ser após ter decorrido o prazo de 1 (um) ano a contar da data a partir 
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da qual passou a ser classificado como crédito reestruturado, desde que não tenha 

havido qualquer incumprimento ou recurso a mecanismos de reestruturação por parte 

do mutuário, nesse período. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, ocorrendo novas operações de 

reestruturação, a contagem do prazo inicia-se a partir da data da última 

reestruturação, sem prejuízo da manutenção, no sistema de informação, do registo 

das datas e ligações entre as operações abrangidas. 

 

Artigo 13º 

(Proibição de reconhecimento de proveitos) 

1. Para as instituições de microfinanças que não apresentaram as suas demonstrações 

financeiras de acordo com as NRF, fica vedado o reconhecimento, no resultado do 

período, de proveitos de juros e encargos 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. 

2. Na situação prevista no número anterior cabe, no entanto, a reversão dos proveitos 

reconhecidos e ainda não recebidos. 

3. As instituições de microfinanças devem interromper o reconhecimento de proveitos 

de juros, logo que o crédito se enquadre na classe dos créditos com incumprimento. 

Artigo 14º 

(Conservação de documentação) 

1. As instituições de microfinanças devem manter adequadamente documentadas as 

políticas e os procedimentos aprovados pela administração para concessão e 

classificação de operações de crédito, os quais devem estar à disposição do Banco de 

Cabo Verde e do auditor independente. 

2. A documentação a que se refere o número anterior deve evidenciar, pelo menos, 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. 

3. As instituições de microfinanças devem conservar a documentação a que se refere o 

presente artigo, por período não inferior a cinco anos contados da sua emissão. 
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Artigo 15º 

(Divulgação) 

Devem ser divulgadas, em nota explicativa às demonstrações financeiras, informações 

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 do auditor) 

1. O auditor independente deve elaborar relatório circunstanciado de revisão dos 

critérios adoptados pela instituição de microfinanças quanto à classificação nas 

classes de risco e de avaliação do cálculo de provisões regulamentares mínimas. 

2. O auditor independente deve reportar ao Banco de Cabo Verde todas as infracções 

às normas legais reguladoras da actividade de microfinanças que verifique no âmbito 

da auditoria. 

 

Artigo 17º 

(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 estabelecidos no presente artigo, sem 

prejuízo da responsabilidade dos administradores das instituições pelo cálculo de 

montantes suficientes para fazer face a perdas prováveis na realização dos créditos.  

2. As instituições de mirofinanças da categoria A são obrigadas a constituir provisões, 

nas condições indicadas no presente Aviso, com as seguintes finalidades:  

a)    Para riscos gerais de créditos; 
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b)    Para riscos específicos de crédito vencido, nestes se incluindo os que 

correspondam a operações de locação financeira; 

c)    Para menos-valias de títulos e imobilizações financeiras; 

d)    Para menos-valias de outras aplicações. 

3. 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. 

4. As provisões para risco específico de crédito devem ser constituídas para 

crédito vencido e para outros créditos de cobrança duvidosa. 

5. Para efeito de constituição de provisões para crédito vencido entende-se que nesta 

categoria se compreendem créditos referentes a capital, a juros e a outros 

pagamentos. 

6. Os créditos serão classificados em duas categorias: créditos com garantia e créditos 

sem garantia. 

7. Os vários tipos de créditos serão enquadrados nas classes de risco indicadas no 

número seguinte, em função de período decorrido sobre o respectivo vencimento ou 

do período decorrido sobre a data em que tenha sido formalmente apresentada ao 

devedor a exigência da sua liquidação. 

8. 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)    ClasseIV – mais de um ano mas não superior a três; 

e)    Classe V – mais de três anos.  

9. Sem prejuízo no disposto no n.º 5º, as provisões para crédito vencido devem 

representar pelo menos as seguintes percentagens dos respectivos créditos, 
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considerando as classes de risco indicadas no nº 2 e a existência ou não de garantia, 

real ou pessoal, avaliada nos termos do nº 6: 

 

Classe de risco maturidade/vencimento 

  

  
 

  

10. A prorrogação ou renovação dos créditos vencidos não interrompe a contagem dos 

prazos estabelecidos no número anterior, nem isenta as instituições da obrigação de 

constituírem as correspondentes provisões, salvo se forem adequadamente 

reforçadas as garantias respectivas ou se forem integralmente pagos pelo devedor os 

juros e todos os outros encargos vencidos. 

11. Quando um crédito se encontre garantido por hipoteca sobre imóvel ou em 

operações de locação financeira imobiliária, a percentagem de cem por cento 

(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. 

12. Nos casos em que um crédito com garantia se encontrar vencido, a instituição 

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.  

13. Em situaçõesem que se considere que a garantia prestada não é suficiente para 

cobrir parte de um crédito, deve ser, desde logo, provisionada de acordo com a 

percentagem prevista para os créditos sem garantia. 

14. Para efeitos da constituição das provisões a que se refere os números 12 e 13, as 

prestações vencidas não cobradas relativas a um mesmo contrato devem ser 

I II III IV V

Com Garantia 10% 20% 50% 75% 100%

Sem Garantia 25% 50% 75% 85% 100%

Classe de Risco
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incluídas na classe de risco em que se enquadre aquela que esteja por cobrar há 

mais tempo. 

15. São considerados créditos de cobrança duvidosa os seguintes: 

a) As prestações vincendas relativas a operações de crédito em que se 

verifique que as prestações em mora de capital e juros excedem vinte e 

cinco (25%) do capital em dívida acrescido de juros vencidos; e 

b) As prestações vincendas de todos os créditos concedidos a um mesmo 

cliente quando o valor global das prestações em mora de capital e juros 

relativos a esse mesmo cliente represente pelo menos vinte e cino (25%) 

do total das suas dívidas, (de capital, juros e outras), para com a 

instituição. 

16. Os créditos de cobrança duvidosa a que se refere o nº 15 devem ser provisionados 

por uma percentagem correspondente a cinquenta por cento (50%) da média de 

cobertura por provisões para crédito vencido já constituídas relativamente ao cliente 

em questão. 

17. Da passagem de classificação de um crédito de cobrança duvidosa a crédito vencido 

não pode em caso algum resultar diminuição de provisões constituídas. 

18. 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. 

19. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as provisões a que se refere á alínea 

d) do nº 2 devem corresponder, no final de cada mês, ao total das menos-valias 

latentes dos respectivos activos. 

20. Para efeitos do n.º 19, 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. 
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21. O BANCO DE CABO VERDE pode determinar, por circular ou instrução dirigida 

a todas as instituições de microfinanças da categoria A, a obrigação de constituição 

de provisões fora das condições previstas neste Aviso, sempre que as circunstâncias 

o justifiquem, 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. 

22. O BANCO DE CABO VERDE pode determinar, caso a caso, que uma instituição 

microfinanças da categoria A 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 

insuficientes. 

23. O BANCO DE CABO VERDE pode autorizar por período limitado e a título 

excepcional, que sejam constituídas provisões fora das condições fixadas neste 

Aviso, mediante pedido devidamente fundamentado das instituições que se 

encontrem impossibilitadas de o fazer, ou noutras circunstâncias relevantes. 

24. O BANCO DE CABO VERDE pode ainda, exigir que as instituições de 

microfinanças de categoria A constituam provisões para cobertura dos riscos de 

país e de taxa de juro decorrentes das operações que pratiquem. 

Artigo 18º 

(Outras provisões obrigatórias) 

As instituições de microfinanças devem calcular provisões para outros activos que 

estejam sujeitos a risco de crédito e não sejam reconhecidos nos livros 

Artigo 19º 

(Intervenção do Banco de Cabo Verde) 

1. O Banco de Cabo Verde pode determinar: 

a) A reclassificação de operações com base nos critérios estabelecidos neste 

Regulamento, nas classes de risco de que trata o artigo 25º; 

b) Providências saneadoras a serem adoptadas pelas instituições de 

microfinanças, com vista a assegurar a sua liquidez e adequada estrutura 
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patrimonial, inclusive na forma de alocação de capital para operações de 

classificação considerada inadequada; 

c) A alteração dos critérios de classificação de créditos e de cálculo de 

provisões; 

d) 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 NRF; e 

e) Os procedimentos e os controles a serem adoptados pelas instituições de 

microfinanças 

2. O disposto no número anterior também se aplica aos valores correspondentes a 

aceites e garantias prestados, às operações de locação financeira e outras operações com 

características de concessão de crédito. 

3. Sempre que as circunstancias o justifiquem, o Banco de Cabo Verde pode determinar 

que todas as instituições de microfinanças: 

 a) Constituam provisões adicionais para cobrir os riscos de crédito sobre um 

cliente ou grupo de clientes ligados entre si, quando entender existirem dúvidas 

sobre a viabilidade da sua cobrança, nomeadamente quando tiver sido accionado o 

processo relativo a declaração da falência; e 

b) Calculem provisões regulamentares adicionais, em função da responsabilidade 

do devedor junto das demais instituições financeiras; ou 

c) Calculem provisões regulamentares mínimas adicionais, quando considerar que 

as ja constituídas se mostram insuficientes para fazer face a situação dos mercados 

ou dos sectores de actividade em que as mesmas estejam especialmente 

envolvidas. 

4. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o Banco de Cabo Verde pode 

determinar outras providências quanto a operações de crédito e provisões, no âmbito da 

sua competência legal genérica de regulação e supervisão. 

 

Artigo 20º 

Dispensa/Isenção  

Quando a dimensão ou outros elementos relativos às instituições de Microfinanças 

sujeitas à supervisão prudencial não o justifiquem, o Banco de Cabo Verde pode me-
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diante requerimento devidamente fundamentado, dispensá-las do cumprimento de 

alguma das obrigações decorrentes do presente Aviso. 

Artigo 21º 

(Regulamentação) 

O Banco de Cabo Verde emitirá as instruções técnicas que venham a ser consideradas 

necessárias ao cumprimento das normas do presente capítulo. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 22º 

 (Alteração da base de cálculo dos rácios e limites prudenciais) 

O Banco de Cabo Verde pode ordenar o ajustamento dos montantes que servem de base 

para o cálculo dos limites estabelecidos no presente aviso sempre que as condições para 

a observância dos princípios de prudência assim o justifiquem. 

Artigo 23º 

 (Regime transitório) 

1. Às instituições de microfinanças existentes é concedido um prazo de cinco anos a 

contar da entrada em vigor do presente aviso para a implementação gradual do 

cálculo das provisões nele previstas, 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 40º, dos valores de provisão mínima apurados pela 

sistemática anterior e pela actual, e da parcela pendente de provisionamento 

prudencial. 

 

Artigo 24º 

(Esclarecimentos) 

As dúvidas que resultarem da interpretação e aplicação do presente aviso serão 

esclarecidas pela unidade orgânica competente do Banco de Cabo Verde.  
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Artigo 25º 

(Entrada em vigor) 

O presente Aviso entra em vigor no dia 1 de Julho de 2016. 

 

 

BANCO DE CABO VERDE 

Gabinete do Governador 

 

AVISO n.º…./ 2015  

Regulamentação da Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece regime 

jurídico da actividade das microfinanças e respectivas instituições, quanto à 

supervisão das instituições de microfinanças. 

 

A Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico das 

microfinanças e respectivas instituições, no n.º 3 do seu artigo 82º estatui que o “Banco 

de Cabo Verde emitirá 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”. 

Em várias disposições da mesma Lei, (v.g. artigos 3º, n.º 2, 19º, al. b), 21º, n.º 1, 28º, 

37º, n.º 2, 40º al. a) a e), 41º, números 3 e 4; e 57º) é cometido ao Banco de Cabo Verde 

o estabelecimento de normas de diversa índole sobre matérias específicas. 

À luz do que fica exposto e ao abrigo do n.º 3 do artigo 82º da Lei n.º 83/VIII/2015, de 

16 de Janeiro, é aprovado o seguinte:  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Objeto) 

O presente Aviso regulamenta a Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o 

regime jurídico das microfinanças e respectivas instituições, relativamente à supervisão 

das instituições de microfinanças. 

 

Artigo 2º 
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(Definições) 

As definições estabelecidas na Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, são usadas no 

presente Aviso com o mesmo significado que naquela lhes foi dado, salvo disposição 

em contrário. 

CAPÍTULO II 

SUPERVISÃO 

Artigo 3º 

(Remissão) 

À supervisão das instituições de microfinanças pelo Banco de Cabo Verde aplicam-se, 

com as necessárias adaptações, as normas de supervisão geral, prudencial e 

comportamental estabelecidas na Lei que regula o exercício de atividades e operações 

financeiras em território cabo-verdiano. 

Artigo 4º 

(Unidade de Supervisão das IMF’s) 

A supervisão do Banco de Cabo Verde sobre as instituições de microfinanças é exercida 

através da sua unidade orgânica competente. 

Artigo 5º 

(Registos e difusão de informação - remissão) 

É aplicável às instituições de microfinanças o regime de registos e difusão de 

informação, pelo Banco de Cabo Verde, estabelecido na Lei que regula o exercício de 

actividades e operações financeiras em território cabo-verdiano. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Artigo 6º 

(Esclarecimentos) 

As dúvidas que resultarem da interpretação e aplicação do presente aviso serão 

esclarecidas pela unidade orgânica competente do Banco de Cabo Verde.  

 

Artigo 7º 

(Entrada em vigor) 

O presente Aviso entra em vigor no dia 1 de Julho de 2016. 
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BANCO DE CABO VERDE 

Gabinete do Governador 

 

AVISO n.º…./ 2015  

Regulamentação da Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece regime 

jurídico da actividade das microfinanças e respectivas instituições, quanto à 

participação das instituições de microfinanças no capital de sociedades  

 

A Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico das 

microfinanças e respectivas instituições, no nº 3 do seu artigo 82º estatui que o “Banco 

de Cabo Verde emitirá 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”. 

Em várias disposições da mesma Lei, (v.g. artigos 3º, n.º 2, 19º, al. b), 21º, n.º 1, 28º, 

37º, n.º 2, 40º al. a) a e), 41º, números 3 e 4; e 57º) é cometido ao Banco de Cabo Verde 

o estabelecimento de normas de diversa índole sobre matérias específicas. 

À luz do que fica exposto e ao abrigo do n.º 2 do artigo 82º da Lei n.º 83/VIII/2015, de 

16 de Janeiro, é aprovado o seguinte:  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Objeto) 

O presente Aviso regulamenta a Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o 

regime jurídico das microfinanças e respectivas instituições, relativamente à 

participação das instituições de microfinanças no capital de sociedades. 

 

Artigo 2º 

(Definições) 

As definições estabelecidas na Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, são usadas no 

presente Aviso com o mesmo significado que naquela lhes foi dado, salvo disposição 

em contrário. 
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CAPÍTULO II 

PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE SOCIEDADES 

 Artigo 3º 

(Limites) 

1. As instituições de microfinanças não devem deter, directa ou indirectamente, no 

capital de uma sociedade, participações cujo montante exceda quinze por cento (15%) 

dos seus fundos próprios.  

2. O montante global das participações qualificadas em sociedades não deve exceder 

sessenta por cento (60%) dos fundos próprios de uma instituição de microfinanças.  

3. O valor total das acções ou outras partes de capital de quaisquer sociedades detidas 

por uma instituição de microfinanças e que não sejam participações qualificadas não 

deve exceder vinte e cinco por cento (25%) dos fundos próprios da mesma 

instituição.  

4. As instituições de microfinanças não devem deter, directa ou indirectamente, numa 

sociedade, participação que lhes confira mais de vinte e cinco por cento (25%) dos 

direitos de voto correspondentes ao capital da sociedade participada. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Artigo 4º 

( Esclarecimentos) 

1. As dúvidas que resultarem da interpretação e aplicação do presente aviso serão 

esclarecidas pela unidade orgânica competente do Banco de Cabo Verde.  

 

Artigo 5º 

(Entrada em vigor) 

O presente Aviso entra em vigor no dia 1 de Julho de 2016. 
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BANCO DE CABO VERDE 

Gabinete do Governador 

 

AVISO nº…./ 2015  

Regulamentação da Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece regime 

jurídico da actividade das microfinanças e respectivas instituições, quanto a 

imobilizações das instituições de microfinanças.  

 

A Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico das 

microfinanças e respectivas instituições, no nº 3 do seu artigo 82º estatui que o “Banco 

de Cabo Verde emitirá 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”. 

Em várias disposições da mesma Lei, (v.g. artigos 3º, n.º 2, 19º, al. b), 21º, n.º 1, 28º, 

37º, n.º 2, 40º al. a) a e), 41º, números 3 e 4; e 57º) é cometido ao Banco de Cabo Verde 

o estabelecimento de normas de diversa índole sobre matérias específicas. 

À luz do que fica exposto e ao abrigo do n.º 3 do artigo 82º da Lei n.º 83/VIII/2015, de 

16 de Janeiro, é aprovado o seguinte:  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Objeto) 

O presente Aviso regulamenta a Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o 

regime jurídico das microfinanças e respectivas instituições, relativamente a 

imobilizações das instituições de microfinanças.   

 

Artigo 2º 

(Definições) 

As definições estabelecidas na Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, são usadas no 

presente Aviso com o mesmo significado que naquela lhes foi dado, salvo disposição 

em contrário. 
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CAPÍUTLO II 

IMOBILIZAÇÕES 

Artigo 3º 

(Restrição na aquisição de imóveis) 

As instituições de microfinanças não devem adquirir imóveis que não sejam os 

indispensáveis às suas instalações e funcionamento ou à prossecução do seu objecto 

social, salvo autorização do Banco de Cabo Verde. 

Artigo 4º 

(Limites) 

O valor líquido das imobilizações de uma instituição de microfinanças não deve exceder o 

montante dos respectivos fundos próprios. 

 

Artigo 5º 

            (Excepções aos limites) 

O limite previsto no artigo anterior pode ser excedido nas seguintes situações: 

a) Imobilizações recebidas em resultado de reembolso de crédito próprio; ou 

b) Imobilizações cobertas por fundos próprios 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Artigo 6º 

( Esclarecimentos) 

As dúvidas que resultarem da interpretação e aplicação do presente aviso serão 

esclarecidas pela unidade orgânica competente do Banco de Cabo Verde.  

 

Artigo 7º 

(Entrada em vigor) 

O presente Aviso entra em vigor no dia 1 de Julho de 2016.. 
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BANCO DE CABO VERDE 

Gabinete do Governador 

 

AVISO nº…./ 2015  

Regulamentação da Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece regime 

jurídico da actividade das microfinanças e respectivas instituições, quanto a 

posições cambiais, cobertura de responsabilidades e limites à concentração de 

riscos de créditos e afins   

 

A Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico das 

microfinanças e respectivas instituições, no nº 3 do seu artigo 82º estatui que o “Banco 

de Cabo Verde emitirá 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”. 

Em várias disposições da mesma Lei, (v.g. artigos 3º, n.º 2, 19º, al. b), 21º, n.º 1, 28º, 

37º, n.º 2, 40º al. a) a e), 41º, números 3 e 4; e 57º) é cometido ao Banco de Cabo Verde 

o estabelecimento de normas de diversa índole sobre matérias específicas. 

À luz do que fica exposto e ao abrigo do artigo 17º, números 1 e 3 da Lei n.º 

61/VIII/2014, de 23 de Abril, é aprovado o seguinte:  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Objeto) 

O presente Aviso regulamenta a Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o 

regime jurídico das microfinanças e respectivas instituições, relativamente a posições 

cambiais, cobertura de responsabilidades e limites à concentração de riscos de 

créditos e afins.  
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Artigo 2º 

(Definições) 

As definições estabelecidas na Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, são usadas no 

presente Aviso com o mesmo significado que naquela lhes foi dado, salvo disposição 

em contrário. 

 

CAPÍTULO II 

POSIÇÕES CAMBIAIS 

Artigo 3º 

            (Limites) 

As instituições de microfinanças, excepto as da categoria C, não devem apresentar, no 

início cada dia, uma posição cambial global superior a vinte por cento (20%) dos seus 

fundos próprios, nem uma posição cambial em cada moeda estrangeira que exceda dez 

por cento (10%) dos mesmos fundos. 

CAPÍTULO III 

COBERTURA DE RESPONSABILIDADES 

Artigo 4º 

            (Dever de cobertura) 

As instituições de microfinanças devem, de forma permanente, assegurar a cobertura 

das suas responsabilidades para com terceiros nos moldes estabelecidos no presente 

capítulo. 

Artigo 5º 

            (Moldes de cobertura) 

1. As responsabilidades a vista ou com prazo residual de vencimento até trinta dias 

devem estar integralmente cobertas pelos seguintes valores: 

a) Dinheiro em cofre; 

b) Vales de correio e cheques à vista; 

c) Depósitos à ordem em outras instituições de crédito; ou 

d) Outros elementos do activo realizáveis em prazo não superior a trinta dias, 

excepto activos fixos tangíveis, activos fixos intangíveis, investimentos em 
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subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos e activos financeiros não 

monetários classificados como disponíveis para venda. 

2. A importância total das responsabilidades com prazo residual de vencimento superior 

a trinta dias e não superior a cento e oitenta dias deve estar integralmente coberta por: 

a) Excesso dos valores referidos no nº 1 sobre as responsabilidades ali 

mencionadas; ou  

b) Outros elementos do activo, realizáveis em prazo superior a trinta dias e inferior a 

cento e oitenta dias, excepto activos fixos tangíveis, activos fixos intangíveis, 

investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos e activos 

financeiros não monetários classificados como disponíveis para venda. 

3. A importância total das responsabilidades com prazo residual de vencimento superior a 

cento e oitenta dias deve estar integralmente coberta por: 

a) Excesso dos valores referidos nos n.
os

 1 e 2 sobre as responsabilidades ali 

mencionadas; ou 

b) Outros elementos do activo, realizáveis em prazo superior a cento e oitenta dias, 

excepto activos fixos tangíveis, activos fixos intangíveis, investimentos em 

subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos e activos financeiros não 

monetários classificados como disponíveis para venda. 

 

CAPÍTULO IV 

LIMITES À CONCENTRAÇÃO DE RISCOS DE CRÉDITO E AFINS 

 

Artigo 6º 

(Limites) 

1. Todas as instituições de microfinanças da categoria A, 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. 

2.  Para o efeito do presente Capítulo, 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 
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…/2016, de …, sobre rácio de solvabilidade, designadamente, qualquer facilidade, 

utilizada ou não, concedida por uma instituição de microfinanças  e traduzida, em: 

i. atribuição de crédito; 

ii. prestação de garantias sob a forma de aval, fiança, ou qualquer outra; 

iii. aquisição ou detenção de participações financeiras ou de títulos de qualquer 

natureza emitidos pelo mesmo cliente. 

b) Grande Risco: a situação em que o conjunto de riscos assumidos por uma 

instituição perante um cliente ou grupos de clientes ligados entre si, represente 

dez por cento (10%) ou mais dos fundos próprios dessa instituição. 

c) 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 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 

domínio sobre a outra ou sobre as outras; 

ii. quando as pessoas colectivas em questão sejam filiais da mesma empresa 

mãe; 

iii. quando existam accionistas, associados ou administradores comuns; 

iv. quando entre elas existam garantias cruzadas; 
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v. quando entre essas pessoas exista interdependência comercial directa que 

não possa ser substituída a curto prazo. 

d) 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. 

e) Fundos próprios – Os tipos de valores indicados no Aviso relativo a fundos 

próprios  de instituições de microfinanças  calculados nas condições aí 

estabelecidas. 

3.As instituições de microfinanças da categoria A, 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 25% (vinte e cinco por cento) do total dos fundos próprios da 

instituição que os assume; 

b) 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. 

c)  O valor do agregado de todos os grandes riscos assumidos por uma 

instituição não pode exceder o limite de oito vezes o montante total dos seus 

fundos próprios. 

4. Em circunstâncias excepcionais e mediante requerimento devidamente 

fundamentado, poderá o BANCO DE CABO VERDE autorizar uma instituição a 

ultrapassar temporariamente os limites fixados no número precedente. 
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5. 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. 

6. 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. 

7. Entende-se que uma pessoa singular ou colectiva controla uma sociedade quando, 

nomeadamente dispõe: 

a)  De mais de 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. 

8.   As instituições de microfinanças  têm o dever de identificar as interdependências e 

ligações dos seus clientes a fim de observar em permanência o preceituado neste aviso. 

9.  São isentos dos limites estabelecidos no presente Aviso os riscos assumidos com: 

a) As entidades incluídas no sector público administrativo, previamente 

aprovadas pelo Banco de Cabo Verde; 

b) Os organismos públicos internacionais de que Cabo Verde faça parte; 

10. Também não são considerados para efeito do cálculo dos limites referidos no n.º 3, 

os riscos: 
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a) Cobertos por garantia expressa e irrevogável das entidades referidas no n.º 9; 

b) Cobertos por depósito de numerário; 

c) Relativos a operações com outros microbancos, de prazo igual ou inferior a 

seis meses; 

d) De empréstimos garantidos por hipoteca sobre imóveis destinados à habitação 

e de operações de locação financeira sobre imóveis destinados igualmente à 

habitação, até ao montante de cinquenta por cento (50%) do valor do imóvel; ou 

e) 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; 

11.  O 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, devendo ainda ser revista essa avaliação 

pelo menos uma vez por ano; 

12. É considerado imóvel destinado à habitação o que seja ou venha a ser habitado pelo 

mutuário ou cedido por este em arrendamento para habitação. 

13. São considerados por 10% do respectivo valor nominal, para efeitos do cálculo dos 

limites estabelecidos no presente aviso, os riscos seguintes: 

a) Emergentes de operações entre os microbancos  sujeitas à Supervisão do 

Banco de Cabo Verde ou, sendo estrangeiroas, que previamente tenham 

merecido a concordância deste, celebradas por prazo superior a seis meses e 

inferior a três anos; 
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b) Cobertos por garantia prestada por outras instituições financeiras sujeitas às 

normas deste Aviso ou a disciplina equivalente; 

c)  Emergentes dos elementos extrapatrimoniais de risco baixo e médio-baixo 

referidos na parte  referente  ao rácio sobre Rácio de Solvabilidade; 

d)  Emergentes de activos representativos de créditos sobre as instituições 

financeiras sujeitas à Supervisão do Banco de Cabo Verde, ou que tenham 

previamente merecido a sua concordância, com prazo de vencimento superior a 

três anos desde que: 

(i) representados por títulos efectivamente negociáveis num mercado  

(ii) constituídos por operadores profissionais;  

(iii) cotados diariamente nesse mercado; 

(iv) cuja emissão tenha sido autorizada pelas autoridades competentes do 

Estado origem da instituição emitente. 

14. 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 

efectivamente negociáveis e regularmente cotados em mercado que seja 

previamente reconhecido como idóneo pelo BANCO DE CABO VERDE, a 
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solicitação das instituições interessadas, e que funcione com intervenção de 

operadores profissionais reconhecidos. 

c) Devem ter em relação ao risco caucionado um sobre valor de 100%, salvo se: 

i) Os títulos forem acções, caso em que esse sobre valor deve ser de 

150%; 

ii) Os títulos tiverem sido emitidos por instituições financeiras  entidades 

relativamente às quais o BANCO DE CABO VERDE, previamente 

consultado, tenha dado o seu acordo específico, caso em que esse sobre 

valor poderá ser de, apenas, 50%; 

iii) Os títulos estiverem cotados num mercado organizado de elevada 

liquidez e a instituição credora tiver por contrato o direito de os vender 

para reembolso 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 valores 

dados em caução sem necessidade de recurso a qualquer acção judicial, em caso 

de incumprimento do devedor. 

 15. Com referência ao último dia de cada trimestre e dentro de trinta dias seguintes, as 

instituições microfinanças supervisionadas 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. 

16. Sem prejuízo do estabelecido no número seguinte, os elementos do activo e 

extrapatrimoniais devem ser considerados, para efeitos deste aviso, pelos valores 

seguintes: 
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a)  Os elementos do activo, pelo seu valor de inscrição no balanço, deduzido de 

provisões especificas; 

17.  Quando um risco sobre um cliente estiver garantido por terceiro, poderá considerar-

se, para todos os efeitos relevantes deste Aviso, que esse risco é assumido 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. 

 

 CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Artigo 7º 

 (Alteração da base de cálculo dos rácios e limites prudenciais) 

O Banco de Cabo Verde pode ordenar o ajustamento dos montantes que servem de base 

para o cálculo dos limites estabelecidos no presente aviso sempre que as condições para 

a observância dos princípios de prudência assim o justifiquem. 

 

Artigo 8º 

(Esclarecimentos) 

As dúvidas que resultarem da interpretação e aplicação do presente aviso serão 

esclarecidas pela unidade orgânica competente do Banco de Cabo Verde.  

 

Artigo 9º 

(Entrada em vigor) 

O presente Aviso entra em vigor no dia 1 de Julho de 2016. 
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BANCO DE CABO VERDE 

Gabinete do Governador 

 

AVISO n.º…./ 2015  

Regulamentação da Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece regime 

jurídico da actividade das microfinanças e respectivas instituições, quanto a 

sistema de governança das instituições de microfinanças e informações ao Governo 

 

A Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico das 

microfinanças e respectivas instituições, no nº 3 do seu artigo 82º estatui que o “Banco 

de Cabo Verde emitirá 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”. 

Em várias disposições da mesma Lei, (v.g. artigos 3º, n.º 2, 19º, al. b), 21º, n.º 1, 28º, 

37º, n.º 2, 40º al. a) a e), 41º, números 3 e 4; e 57º) é cometido ao Banco de Cabo Verde 

o estabelecimento de normas de diversa índole sobre matérias específicas. 

À luz do que fica exposto e ao abrigo do n.º 2 do artigo 82º da Lei n.º 83/VIII/2015, de 

16 de Janeiro, é aprovado o seguinte:  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Objeto) 

O presente Aviso regulamenta a Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, que estabelece o 

regime jurídico das microfinanças e respectivas instituições, relativamente a sistema de 

governança das instituições de microfinanças e informações ao Governo.  

 

Artigo 2º 

(Definições) 

As definições estabelecidas na Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, são usadas no 

presente Aviso com o mesmo significado que naquela lhes foi dado, salvo disposição 

em contrário. 
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CAPÍTULO II 

SISTEMA DE GOVERNANÇA 

Artigo 3º 

(Composição do órgão de Administração)  

1. O órgão de Administração da instituição de microfinanças deve ser constituído 

por um mínimo de tês membros, com poderes de orientação efectiva da 

actividade da instituição. 

 

2. A gestão corrente da instituição pode ser confiada a um dos membros do órgão 

de Administração ou a um técnico recrutado especialmente para exercer essas 

funções, o qual deve possuir experiência adequada ao respetivo desempenho. 

 

Artigo 4º 

(Fiscalização) 

1. A fiscalização da atividade das instituições de microfinanças compete ao 

Conselho Fiscal composto por três elementos, ou a um Fiscal Único  

 

 

Artigo 5º 

(Idoneidade) 

As instituições de microfinaças devem, na composição dos seus órgãos de 

administração e fiscalização respeitar os requisitos de idoneidade estabelecidos na lei 

que estabelece o regime jurídico da actividade de micro finanças e respectivas 

instituições. 

Artigo 6º 

(Qualificação profissional e experiência) 

1. Na aferição das qualificações profissionais e da experiência dos membros do 

órgão de administração e fiscalização, o Banco de Cabo Verde tem em especial 

atenção os critérios enumerados nos números seguintes, sem prejuízo do 
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disposto no Artigo 31º da Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, e outros 

elementos, factos e informações que venham a demonstrar-se relevantes. 

1. 2. A experiência teórica e prática do membro do órgão de administração e Na 

aferição das qualificações profissionais e da experiência dos membros do órgão 

de administração e fiscalização, o Banco de Cabo Verde tem em especial 

atenção os critérios enumerados nos números seguintes, sem prejuízo do 

disposto no Artigo 31.º da Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de Janeiro, e outros 

elementos, factos e informações que venham a demonstrar-se relevantes. 

2. A experiência teórica e prática do membro do órgão de administração e fiscalização 

deve ser especialmente relevante quando se referir a matéria de: 

a) Actividade de Microfinanças ; 

b) Regimes e requisitos regulamentares; 

c) Planeamento estratégico, compreensão da estratégia comercial ou plano de 

negócios de uma instituição financeira e da sua e da sua realização; 

d) Gestão dos riscos (identificação, avaliação, monitorização, controlo e mitigação 

dos principais tipos de risco de uma instituição de Microfinanças, incluindo as 

responsabilidades do membro); 

e) Interpretação da informação financeira de uma instituição de crédito, 

identificação das questões-chave com base nessa informação e controlos e 

medidas apropriados. 

Artigo 7º 

(Incompatibilidades) 

Os membros dos órgãos de administração ou fiscalização das instituições de 

microfinanças estão sujeitos ao regime de incompatibilidade estabelecido na lei que 

estabelece o regime jurídico da actividade de microfinanças e respectivas instituições. 

Artigo 8º 

(Dever de controle) 

1. As instituições de microfinanças devem adoptar políticas e procedimentos adequados 

a detectar qualquer risco de incumprimento dos deveres a que se encontram sujeitas, 

aplicando medidas para os minimizar ou corrigir. 

2. As instituições de microfinanças devem estabelecer e manter um sistema interno 

independente de controlo do cumprimento que abranja, pelo menos: 
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a) O acompanhamento e a avaliação regular da adequação e da eficácia das 

medidas e procedimentos adoptados para detectar qualquer risco de 

incumprimento dos deveres a que se encontrem sujeitas, bem como das 

medidas tomadas para corrigir eventuais deficiências no cumprimento dos 

mesmos; 

b) A identificação das operações sobre instrumentos financeiros suspeitas de 

lavagem de capitais; 

c) A prestação imediata ao órgão de administração de informação sobre 

quaisquer indícios de violação de deveres regulamentares ou legais; e 

d) A elaboração e apresentação ao órgão de administração e ao órgão de 

fiscalização de um relatório, de periodicidade pelo menos anual, sobre o 

sistema de controlo do cumprimento, identificando os incumprimentos 

verificados e as medidas adoptadas para corrigir eventuais deficiências. 

Artigo 9º 

(Auditoria interna) 

1. Cada instituição de microfinanças deve estabelecer um posto responsável pela 

auditoria interna a quem compete: 

a) Adoptar e manter um plano de auditoria para examinar e avaliar a 

adequação e a eficácia dos sistemas, procedimentos e normas que suportam 

o sistema de controlo interno da instituição; 

b) Emitir recomendações baseadas nos resultados das avaliações realizadas e 

verificar a sua observância; e 

c) Elaborar e apresentar ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização 

um relatório, de periodicidade semestral, sobre questões de auditoria, 

indicando e identificando as recomendações que foram seguidas. 

2. O sistema de auditoria interna deve ser independente. 
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CAPÍTULO III 

INFORMAÇÕES AO GOVERNO 

Artigo 9º 

(Informações ao Governo) 

As instituições de microfinanças são obrigadas a enviar, semestral e anualmente, ao 

Ministério responsável pela área da Solidariedade Social as seguintes informações: 

a) As contas do Balanço e seus anexos; 

b) As contas de Resultados e seus anexos; 

c) Os indicadores económico-financeiros;  

d) Relatórios de auditoria interna; 

e) Indicador de cobertura geográfica; e 

f)Indicador de cobertura em termos de género, de população jovem e de pobreza 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Artigo 10º 

(Esclarecimentos) 

As dúvidas que resultarem da interpretação e aplicação do presente aviso serão 

esclarecidas pela unidade orgânica competente do Banco de Cabo Verde.  

 

Artigo 11º 

(Entrada em vigor) 

 

O presente Aviso entra em vigor no dia 1 de Julho de 2016. 

 

 

 

 


