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Prefácio  

O Relatório de Estabilidade Financeira é uma publicação anual do Banco de Cabo Verde destinada a 

apresentar os principais resultados das análises sobre o sistema financeiro nacional, em particular, do setor 

bancário, com especial realce à sua evolução recente, ao seu grau de resiliência face a eventuais choques 

externos, aos atuais e potenciais riscos que condicionam a estabilidade do sistema financeiro em geral e a 

sua evolução no curto e médio prazo.  

O relatório enquanto instrumento de comunicação com a sociedade em geral e com o sistema financeiro 

em particular elenca igualmente as principais iniciativas regulamentares e medidas de estabilização 

financeira implementadas pelo Banco de Cabo Verde em 2016, no sentido de manutenção da estabilidade 

do sistema financeiro. 

Por estabilidade financeira entende-se a manutenção de “um ambiente no qual o sistema financeiro - que 

inclui os intermediários, mercados e infra-estrutura de mercado - é capaz de resistir a choques e ao 

surgimento de desequilíbrios financeiros, diminuindo assim a probabilidade de interrupções no processo de 

intermediação financeira, que são suficientemente graves para reduzir de modo significativo a afetação da 

poupança para oportunidades de investimento rentável” (BCE, 2007).1  

A manutenção das condições de estabilidade do mercado financeiro constitui uma das importantes missões 

do Banco de Cabo Verde, enquanto autoridade de regulação e supervisão do sistema financeiro nacional, 

cuja contribuição, a par de outros intervenientes no sistema (órgão de administração, fiscalização, 

auditores externos, acionistas, colaboradores  das instituições financeiras etc.), é fundamental para o 

crescimento económico. 

Este relatório é constituído por seis capítulos. No primeiro – Ambiente Macroeconómico e Financeiro – faz-

se um breve enquadramento macroeconómico e financeiro nacional e internacional, e seu impacto sobre o 

sistema financeiro nacional. O segundo capítulo – Endividamento do Setor Não Financeiro – analisa a 

situação de endividamento de empresas não financeiras e de particulares junto do setor bancário e do 

mercado de capitais. No terceiro capítulo – Situação Patrimonial e Financeira do Setor Financeiro – 

debruça-se sobre os aspetos relevantes em termos de exposição a riscos, da rentabilidade, liquidez e 

solvência das instituições que compõem o sistema financeiro nacional, com destaque para o setor bancário. 

Refira-se que, sempre que possível, na abordagem dos riscos, faz-se uma análise comparativa 

relativamente às economias similares a Cabo Verde (Peer Group2), devendo-se, contudo, ter em devida 

conta as diferenças metodológicas no cálculo dos indicadores. Neste capítulo, incluem-se ainda os testes de 

stress de riscos de crédito, de mercado e de liquidez e seus impactos sobre a solvência das instituições. Faz-

se, igualmente, referência ao setor segurador, com descrição e análise da sua situação financeira e 

prudencial, bem como ao mercado de valores mobiliários. O quarto capítulo – Infraestrutura e Regulação – 

                                                            
1
 https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/stability/html/index.pt.html 

2
 Nas comparações são utilizadas as informações dos países insulares, nomeadamente das Maurícias e das Seicheles. 
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apresenta os desenvolvimentos recentes nos sistemas de pagamento, analisa as tendências da sua 

evolução e enumera as principais iniciativas regulatórias para o sistema financeiro nacional implementadas 

em 2016. O quinto capítulo – Riscos para Estabilidade Financeira – identifica os atuais e potenciais fatores 

de riscos que poderão condicionar o normal funcionamento do sistema financeiro e a sua principal função 

de intermediação financeira. Por fim, no sexto capítulo - Estratégias e Medidas de Estabilização Financeira 

– são elencadas as principais medidas e recomendações de políticas prudenciais que visam contribuir para 

a manutenção da estabilidade financeira. 

São, ainda, incluídas quatro Caixas:  

Caixa 1: Deliberação do Banco de Cabo Verde de aumento do rácio de solvabilidade mínimo;  

Caixa 2: Avaliação dos modelos de imparidade dos bancos em Cabo Verde; 

Caixa 3: Intervenção pública para a gestão de crises bancárias – Enquadramento Legal e o Caso do Novo 

Banco, S.A.; 

Caixa 4: Prevenção de utilização do sistema financeiro nacional para os crimes de lavagem de capital e 

financiamento do terrorismo. 
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Sumário executivo  

O enquadramento externo da economia nacional mostrou-se ligeiramente favorável em 2016, com sinais 

de alguma melhoria da atividade económica dos principais parceiros económicos do país.  

A atividade económica nacional, segundo as estimativas do Instituto Nacional de Estatística, deu sinais de 

aceleração no ritmo de crescimento, tendo registado uma taxa de 3,9 por cento, valor próximo do 

observado em 2011 (4,0 por cento). Os preços no consumidor evoluíram favoravelmente, as contas 

externas registaram um comportamento positivo e registou-se melhoria da situação orçamental. 

A maioria das instituições bancárias registou um aumento da solvência, com o fortalecimento da base de 

capital. Os resultados dos testes de stress permitiram, no entanto, a identificação de ameaças à 

solvabilidade das instituições, dada a existência de elevadas vulnerabilidades, em caso de materialização 

dos riscos de crédito.  

O crédito assinalou um crescimento ao mesmo ritmo do observado no ano anterior. De modo geral, 

reduziram ligeiramente os níveis de incumprimento, não obstante ainda manterem-se em patamares 

elevados. 

A rentabilidade da maioria das instituições bancárias, medida pelos indicadores ROA (Return on Assets) e 

ROE (Return on Equity) cresceu ligeiramente, dado o aumento dos resultados líquidos. 

Tanto o risco de liquidez de curto prazo como o estrutural mantiveram-se-se baixo e assinalaram uma 

tendência decrescente nos últimos cinco anos. Refira-se, porém, a manutenção da elevada exposição da 

concentração de funding em relação a um número reduzido de contrapartes. 

Da análise conjugada das condições da estabilidade financeira, aliada aos resultados dos testes de stress, 

identifica-se a manutenção do nível global de riscos em patamares ainda elevados, bem como reconhece-se 

a persistência de consideráveis e potenciais fatores de risco à estabilidade financeira.  

A atividade seguradora ficou marcada, em 2016, pelo aumento da rentabilidade face ao ano anterior, e 

pela manutenção dos níveis confortáveis de provisões técnicas e de margem de solvência. 

A atividade no mercado de valores mobiliários, em 2016, ficou marcada pelo aumento em 9,2 por cento do 

volume global de operações no mercado primário. 

O sistema de pagamentos funcionou, em 2016, de forma contínua e sem atrasos significativos, tendo a 

disponibilidade de liquidez dos participantes se revelado suficiente para satisfazer as necessidades da 

procura. 

O Banco de Cabo Verde continuou a cumprir o seu mandato de zelar pelo reforço da robustez das 

instituições financeiras e da estabilidade do sistema financeiro através do reforço da regulação e do papel 

ativo da supervisão baseada em riscos. 
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Enquadramento externo da economia cabo-verdiana ligeiramente favorável ao longo de 2016 

O enquadramento externo da economia cabo-verdiana foi marcado, em 2016, pelo abrandamento do ritmo 

de crescimento económico dos principais parceiros económicos do país, pela contínua recuperação dos 

seus mercados de trabalho e por baixa inflação.  

Pese embora o menor crescimento económico dos parceiros, o contexto externo, globalmente, favoreceu o 

crescimento da procura turística e dos influxos de investimento direto estrangeiro, determinou a contenção 

da fatura das importações e beneficiou o poder de compra das famílias, numa conjuntura de estabilização 

das remessas dos emigrantes. 

Crescimento económico acelera para nível próximo de há cinco anos  

As estimativas das contas nacionais trimestrais do Instituto Nacional de Estatísticas, indicam que a 

economia nacional registou um crescimento real de 3,9 por cento, valor mais elevado observado desde 

2011 (4,0 por cento), que compara a 1,1 por cento registado em 2015. Este crescimento, na ótica da 

oferta3,  foi sustentado, principalmente, pelas dinâmicas da administração pública, impostos líquidos de 

subsídios, agricultura e indústrias transformadoras.  

Do lado da procura, o comportamento dos indicadores de tendência, acompanhados pelo Banco de Cabo 

Verde, sugere que o melhor desempenho da economia nacional traduziu-se na boa performance da 

formação bruta de capital fixo (privada) e do consumo (privado e público), num contexto de aumento do 

financiamento ao setor privado (com recursos internos e externos), de recuperação da confiança dos 

agentes económicos e de deflação dos preços no consumidor.  

Evolução favorável dos preços no consumidor 

A inflação média anual, medida pela taxa de variação média dos últimos 12 meses do índice de preços no 

consumidor, manteve, ao longo de 2016, a trajetória de redução iniciada em finais de 2015, fixando-se, em 

dezembro de 2016, em -1,4 por cento (+0,1 por cento em período homólogo). 

O comportamento dos preços no consumidor resultou, sobretudo, da deflação das classes de bens 

alimentares e bebidas não alcoólicas e de rendas de habitação, água, eletricidade, gás e outros 

combustíveis, reflexo da transmissão aos preços internos da inflação importada, de algum aumento da 

produção local de frescos, bem como da extinção da medida tributária temporária, adotada em 2015, de 

aumento da taxa do imposto sobre o valor acrescentado de 15 para 15,5 por cento. 

 

 

                                                            
3
 Destaca-se, igualmente, os contributos positivos, embora pouco significativos, dos serviços financeiros, da imobiliária e outros serviços, bem como 

de alojamento e restauração para a aceleração do crescimento do valor acrescentado bruto em 2016. 
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Contas externas registam comportamento muito favorável em 2016 

Não obstante o crescimento estimado da procura agregada e, por conseguinte, das importações de bens e 

serviços, a balança corrente registou uma melhoria em 2016, explicada, no essencial, pelo crescimento das 

exportações de serviços e das transferências privadas.  

Paralelamente, a desmobilização de aplicações em instituições financeiras no exterior, por parte quer das 

sociedades financeiras quer das sociedades não financeiras, traduziu-se no aumento do excedente da 

balança financeira e na acumulação de reservas internacionais líquidas para o valor histórico de 541 

milhões de euros (59.653 milhões de escudos), equivalente a 6,9 meses de importação (6,4 meses em 

2015). 

Oferta monetária impulsionada pelo aumento significativo das reservas internacionais líquidas do país e 
do crédito à economia 

A massa monetária alargada, expressa pelo agregado M2, registou um crescimento de 8,4 por cento, 

determinado pela expansão tanto das disponibilidades líquidas sobre o exterior como do crédito interno. 

A acumulação das reservas internacionais líquidas do país para o valor máximo histórico de 59,7 mil 

milhões de escudos resultou no crescimento na ordem dos 19 por cento dos ativos externos líquidos do 

país em decorrência de um maior volume de vendas líquidas de moeda estrangeira efetuadas ao Banco de 

Cabo Verde pelos bancos comerciais, numa conjuntura em que a rendibilidade das suas aplicações no 

exterior (tradicionalmente em depósitos na Área do Euro) acentuou o perfil descendente. 

O crédito interno líquido4 cresceu 3,7 por cento reflexo, sobretudo, do maior crescimento do crédito à 

economia5 desde 2011 (3,6 por cento). 

Melhoria da situação orçamental  

O défice orçamental, medido pelo saldo global, incluindo donativos, reduziu, em 2016, 0,3 pontos 

percentuais para 3,6 por cento do PIB em resultado do aumento das receitas orçamentais na ordem dos 3,0 

por cento. 

A melhoria da execução das receitas refletiu o contínuo efeito das reformas fiscais implementadas desde 

2013 (entre outras da arrecadação eletrónica dos impostos retidos na fonte), bem como a dinâmica da 

atividade económica. 

                                                            
4
 O Crédito interno líquido inclui (i) o crédito líquido de depósitos concedido por todo o sistema bancário ao Setor Público Administrativo,(ii) o crédito 

concedido às empresas públicas não financeiras,(iii) o crédito concedido às empresas privadas,(iv) o crédito concedido aos particulares (incluindo 
emigrantes) considerados residentes no território nacional e (v) o crédito concedido pelo Banco de Cabo Verde a seus colaboradores. 

5
 O Crédito à economia inclui (i) o crédito concedido por todo o sistema bancário às empresas públicas não financeiras, (ii) o crédito concedido às 

empresas privadas, (iii) o crédito concedido aos particulares (incluindo emigrantes) considerados residentes no território nacional e (iv) o crédito 
concedido pelo Banco de Cabo Verde a seus colaboradores. 



Capítulo I – Ambiente Macroeconómico e Financeiro  

 

 
Banco de Cabo Verde – Relatório de Estabilidade Financeira 2016 14 

 

Do lado das despesas, de notar um aumento das despesas de funcionamento, em torno de 8,0 por cento, 

parcialmente compensado pela redução das despesas com a aquisição de ativos não financeiros em 29,0 

por cento. 

A execução orçamental de 2016, que resultou num défice de 5.797,4 milhões de escudos, determinou o 

aumento do stock da dívida bruta do Estado, sobretudo junto ao setor bancário nacional, na ordem dos 6,0 

por cento, elevando-se para o patamar dos 211,5 mil milhões de escudos (cerca de 131 por cento do PIB). 
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Crescimento contínuo do endividamento total de Empresas não Financeiras e Particulares 

O crédito às empresas não financeiras6 e particulares, junto do setor bancário, apresentou um crescimento 

na ordem de 3,8 por cento em 2016, face ao ano anterior atingindo 66,67 por cento do PIB (64,9 por cento 

em 2015). A melhoria do desempenho económico, o aumento da confiança dos consumidores e agentes 

económicos, a ligeira redução da restritividade dos termos e condições de concessão de empréstimos ao 

setor privado e às necessidades de investimento, não obstante o agravamento dos critérios de aprovação 

de empréstimos às empresas não financeiras, terão contribuído para dinamizar a procura de crédito. 

Gráfico 1 – Crédito às empresas não financeiras e particulares 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

No segmento empresas não financeiras observou-se um aumento do crédito na ordem de 5,0 por cento, 

representando o saldo global 34,2 por cento do PIB.  

Gráfico 2 – Crédito a empresas não financeiras 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

                                                            
6
 Empresas não financeiras públicas e privadas 

7
 Calculado com base no valor da estimativa do PIB à data de elaboração do relatório. 
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Estruturalmente, destacaram-se como principais devedores as empresas ligadas aos setores do “Comércio, 

Restaurantes e Hotéis”, dos “Serviços Sociais e Pessoais”, dos “Transportes e Comunicações”, e dos 

“Serviços Prestados às Empresas” que, conjuntamente, representam 80,1 por cento do crédito às empresas 

não financeiras. O gráfico seguinte apresenta a distribuição setorial8 do crédito a empresas não financeiras. 

Gráfico 3 – Distribuição do crédito a empresas não financeiras 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

Quanto à evolução, evidenciou-se o aumento dos “Serviços Sociais e Pessoais” na ordem de 11,7 por cento 

e do setor de “Eletricidade, Água e Gás” na ordem de 10,2 por cento, embora o seu peso seja pouco 

significativo. Os setores de “Comércio, restaurante e Hotéis” e de “Transportes e Comunicações” 

aumentaram 5,1 por cento e 3,4 por cento, respetivamente.  

Critérios de aprovação dos empréstimos a empresas ligeiramente mais restritivos  

De acordo com os inquéritos realizados aos bancos, em 2016, os critérios de aprovação dos empréstimos às 

empresas tanto de curto prazo como de longo prazo tornaram-se, em termos médios globais, ligeiramente 

mais restritivos. O nível de incumprimento dos clientes e os riscos associados às empresas sem 

contabilidade organizada e às garantias exigidas foram as principais razões apontadas para justificar esta 

evolução. Não obstante, as perspetivas para setores de atividade específicos, as expetativas quanto à 

atividade económica em geral e as pressões exercidas pela concorrência de outras instituições bancárias 

contribuíram para mitigar em parte o aumento da restritividade dos critérios. 

Quanto aos termos e condições gerais de concessão de empréstimos, nomeadamente a taxa de juro, o 

spreads aplicado nos empréstimos de risco médio, as comissões e outros encargos não relacionados com a 

taxa de juro e o montante de empréstimo ou da linha de crédito, tornaram-se ligeiramente menos 

restritivos. As pressões exercidas pela concorrência e o custo de financiamento e restrições do balanço 

foram os fatores referidos para explicar esta redução. 

                                                            
8
 Processo de Classificação da Atividade Económica (CAE) em revisão. 
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Contínuo crescimento da procura de financiamento por parte das empresas  

A evolução mais favorável da economia em 2016, com uma taxa de crescimento de 3,9 por cento (valor 

mais elevado comparativamente ao valor de 4,0 por cento, observado desde 2011) e as maiores 

necessidades de financiamento do investimento, de refinanciamento/reestruturação e renegociação da 

dívida e de financiamento de existências e fundo de maneio determinaram o aumento da procura de 

crédito das empresas. 

Índice de endividamento das empresas não financeiras junto do mercado de valores mobiliários manteve-
se ao mesmo nível 

No que concerne ao endividamento das empresas não financeiras junto do mercado de valores mobiliários, 

o índice, no geral, permaneceu ao mesmo nível do ano transato totalizando o montante de 11 mil milhões 

de escudos, o que representa um peso no PIB na ordem dos 6,8 por cento.  

Em termos de novas emissões, de referir que estas estão relacionadas, essencialmente, com emitentes do 

setor empresarial do Estado, dos ramos de transporte, imobiliária e construção, e comercialização de 

produtos farmacêuticos. 

Gráfico 4 – Distribuição do financiamento por setor 

 

 

Fonte: AGMVM - Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliário 

 

Verificou-se uma redução  do custo de financiamento, sendo que as taxas de juros situaram-se no intervalo 

[5,0 - 8,0], e a média nos 6,4 por cento. 

No que respeita ao nível de incumprimento, de salientar a situação recorrente de não liquidação de juros 

vencidos a detentores institucionais, relacionados com emissões de três empresas dos setores de 

construção e imobiliária e dos transportes marítimos.  
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Trajetória ascendente do endividamento de particulares 

O endividamento de particulares, junto do setor bancário, manteve a sua trajetória ascendente, conforme 

verificado nos anos anteriores, tendo evidenciado um aumento na ordem de 2,6 por cento (2,5 por cento 

em 2015), comparativamente ao ano anterior, impulsionado tanto pelo crescimento do crédito à habitação 

como do crédito para outros fins. De salientar, que embora o crédito à habitação represente 68,1 por cento 

do total de crédito a particulares (33,2 por cento do crédito total à economia) e ter registado um 

crescimento de 0,6 por cento, o acréscimo do endividamento de particulares deveu-se, essencialmente, ao 

aumento em 7,0 por cento do crédito para outros fins, que corresponde ao segmento de maior risco. 

Gráfico 5 – Crédito a particulares 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

Os critérios de aprovação dos empréstimos a particulares foram menos restritivos, tendo contribuído para 

esta evolução o aumento da concorrência entre as instituições bancárias, confirmada pelos resultados do 

índice de Hirshman e Herfindahl (IHH), e a melhoria das perspetivas de evolução económica.  

Refira-se que, os termos e condições aplicados nos contratos de crédito à habitação e para outros fins 

observaram uma ligeira redução da restritividade, enquanto que no segmento do crédito a particulares 

para o consumo observou-se uma estabilização. 
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3.1 Setor Bancário 

3.1.1 Atividade, evolução do balanço agregado e resultados 

Evolução positiva da atividade bancária  

Num contexto de evolução favorável da economia nacional, em 2016, a atividade bancária, medida pela 

evolução do total do ativo líquido, apresentou um saldo agregado de 227,7 mil milhões de escudos, 

evidenciando um crescimento de 8,8 por cento (5,9 por cento em 2015), financiado, em parte, pelo 

aumento dos depósitos. 

Registou-se um aumento  do crédito 9 em 3,2 por cento em linha com o observado no ano anterior  e um 

crescimento dos depósitos na ordem de 10,3 por cento (6,8 por cento em 2015). De salientar, que o 

aumento do crédito concedido ficou a dever-se, substancialmente, ao contributo dos bancos de menor 

dimensão.  

Gráfico 6 – Principais rubricas do ativo 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

Contínua preferência das instituições para aplicações em ativos mais líquidos e de menor risco, face à 
concessão do crédito 

Não obstante o crescimento do crédito do sistema bancário e o seu peso líquido de 42,0 por cento no total 

dos ativos, manteve-se a tendência dos últimos quatro anos de contínua preferência das instituições 

financeiras para os ativos mais líquidos e de menor risco que, em 2016, representavam 51,1 por cento dos 

ativos do sistema. 

As aplicações em instituições financeiras aumentaram o seu peso no total de ativos, fixando-se em 19,9 por 

cento (18,5 por cento em 2015) e registaram um crescimento de 16,7 por cento, em 2016. De referir, que 

as aplicações aumentaram o seu peso no  país (69,3 por cento em 2016 contra 63,6 em 2015), sendo que a 

                                                            
9
 Inclui (i) o crédito concedido ao Setor Público Administrativo, (ii) crédito concedido às empresas públicas (iii) crédito concedido às empresas 

privadas e (iv) crédito concedido aos particulares (incluindo emigrantes e não residentes). 
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maior concentração prevaleceu nos títulos do Banco Central (TIM - Títulos de Intervenção Monetária e TRM 

- Títulos de Regularização Monetária) e nas aplicações overnigth.  

De igual modo, a carteira de títulos aumentou o seu peso no total dos ativos para 18,5 por cento (17,8 por 

cento em 2015), contribuindo com um aumento de 12,9 por cento para o crescimento do total de ativos no 

sistema. Ao contrário do que se verificou no ano anterior, a rubrica caixa e disponibilidades apresentou um 

crescimento de 17,4 por cento em 2016, representando 12,7 por cento do total de ativos. 

Contínuo aumento dos bens recebidos em dação em cumprimento, embora a um ritmo inferior à média 
dos últimos três anos 

Em 2016, o stock de bens recebidos em dação em cumprimento ascendeu a 5,1 mil milhões de escudos (4,9 

mil milhões de escudos em 2015), representando 2,2 por cento do total do ativo (2,4 por cento em 2015).  

Quadro 1 – Ativos recebidos em dação em cumprimento 

 

Fonte: Relatório e contas dos bancos comerciais 

De salientar que através do Aviso n.º 7/2015, de 24 de dezembro, o Banco de Cabo de Verde, relativamente 

aos imóveis adquiridos em recuperação de crédito próprio, no período entre 2013 e 2016, prorrogou o 

prazo de alienação para cinco anos. 

No que respeita ao passivo, os depósitos, que constituem a principal fonte de funding,  ascenderam a 189 

mil milhões de escudos, correspondente a um crescimento na ordem de 10,3 por cento, quando 

comparado com o ano transato. Esta evolução positiva resultou do aumento de 13,4 por cento dos 

depósitos a ordem e de 7,8 por cento dos depósitos a prazo.  

Gráfico 7 – Principais rubricas do passivo e capital próprio 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Redução dos resultados derivado fundamentalmente da diminuição da margem complementar e 
aumento das imparidades 

Em 2016, os resultados líquidos de exercício fixaram-se em 525,4 milhões de escudos (751,3 milhões de 

escudos em 2015), assinalando uma degradação na ordem de 30,1 por cento, explicada sobretudo pela 

diminuição da margem complementar em 258,8 milhões de escudos (menos 13,2 por cento) via redução 

dos resultados de reavaliação cambial (menos 75,6 milhões escudos)  e de outros resultados de exploração 

(menos 122,4 milhões escudos), e aumento das imparidades de outros ativos financeiros líquidos de 

reversão e recuperações em 269,7 milhões de escudos (45,6 por cento).  

A margem financeira apresentou um crescimento de 276,4 milhões de escudos (5,2 por cento) 

comparativamente ao ano anterior, compensando a redução da margem complementar e contribuindo 

positivamente para a evolução, embora pouco significativa, do produto bancário. A evolução positiva da 

margem financeira deveu-se ao crescimento dos juros e proveitos equiparados em 291,7 milhões de 

escudos (2,9 por cento), não obstante  o ligeiro aumento dos juros e custos equiparados em 15,3 milhões 

de escudos (0,3 por cento).  

O setor bancário continua altamente concentrado, com duas instituições sistemicamente relevantes 

Embora haja alguma concorrência de mercado a nível de crédito e depósitos, o setor bancário nacional  

continua altamente concentrado em duas instituições de crédito. 

A concentração, medida pelo índice de Hirshman e Herfindahl (IHH) 10, atingiu, em 2016, 2.677,2 pontos, 

evidenciando uma elevada concentração bancária, apesar de, ultimamente, se verificar  uma  tendência 

decrescente da concentração, em função do aumento da quota de mercado dos bancos de menor 

dimensão. 

Quadro 2 – Índice HH 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

  

                                                            
10

 O Índice de Hirshman e Herfindahl (IHH) é uma medida frequentemente utilizada para avaliar a concentração da indústria bancária. Este índice é 
obtido pela soma das participações proporcionais ao quadrado de todos os bancos no mercado, varia de 0 a 10.000 pontos. Considera-se que o setor 
está moderadamente concentrado se o IHH se situar entre 1000 e 1800 pontos e altamente concentrado se situar acima dos 1800 pontos. 

dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16

Valor Valor Valor Valor Valor

IHH - Crédito 2 835,1 2 769,0 2 762,0 2 745,7 2 677,2

R1 (*) 0,41 0,40 0,40 0,39 0,38

R2 (**) 0,70 0,69 0,69 0,69 0,68

(*)    Índice de concentração em relação à maior instituição bancária de CV.

(**) Índice de concentração em relação às duas maiores instituições bancárias de CV
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A concentração bancária é confirmada nos dois maiores bancos do sistema financeiro nacional que detêm  

juntos uma quota de mercado de crédito de 68,2 por cento contra 69,4 por cento em 2015. 

Gráfico 8 – Índice HH de crédito dos dois maiores bancos 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

De igual modo, em 2016, na perspetiva de funding, a concentração das duas maiores instituições bancárias 

é evidente, juntas respresentando uma quota de mercado de 69,6 por cento contra 70,0 por cento no ano 

anterior. 

Gráfico 9 – Índice HH de depósitos dos dois maiores bancos 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

A elevada concentração bancária, tanto a nível de crédito como de depósitos nas duas maiores instituições 

bancárias nacionais, consideradas Instituições Sistemicamente Relevantes (ISR), permanece uma 

característica importante do mercado financeiro nacional.  
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3.1.2 Adequação de capital 

O rácio de solvabilidade do sistema bancário nacional  fixou-se em 15,5 por cento, com um redução face a 
2015 na ordem de 0,6 pontos percentuais 

Em 2016, os fundos próprios elegíveis11 do sistema bancário evidenciaram uma redução na ordem de 4,1 

por cento, fixando-se em 14,9 mil milhões de escudos, justificada pelo efeito negativo das deduções do 

excesso de concentração de risco e crédito do Novo Banco, S.A..  

Reporte-se, que não obstante a degradação dos fundos próprios do Novo Banco, S.A.,  que culminou com a 

sua resolução em março de 2017, a solvabilidade do sistema bancário nacional situou-se 5,5 pontos 

percentuais acima do mínimo regulamentar de 10 por cento.  

Caso o sistema bancário nacional, em 2016, operasse com apenas sete bancos (excluindo o Novo Banco, 

S.A.), os fundos próprios elegíveis registariam uma evolução positiva em 11,2 por cento e o rácio de 

solvabilidade situar-se-ia em 17,1 por cento, traduzindo-se numa evolução positiva face ao período 

homólogo. 

O rácio Tier I12/Ativo ponderado pelo risco situou-se em 15,5 por cento, refletindo um aumento de 0,6 

pontos percentuais comparativamente ao ano anterior, que resultou do incremento dos fundos próprios de 

base (capital considerado de maior qualidade), na ordem de 4,0 por cento, e da redução dos activos 

ponderados pelo risco em 0,4 por cento. O aumento do Tier I  foi justificado pelo  reforço das reservas face 

à  política adotada pela Banco Central  de maior prudência relativamente à distribuição de dividendos, 

desde 2012. 

Gráfico 10 – Evolução do Tier I, Tier II, Fundos Próprios, Ativo ponderado e Solvabilidade 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

Os ativos ponderados pelo risco de crédito prevaleceram como os principais ativos de risco do sistema 

bancário nacional,  representando 89,4 por cento de todos os riscos do sistema. Em segundo lugar, os 

ativos ponderados pelo risco operacional, que registaram um ligeiro aumento de 0,4 pontos percentuais 

                                                            
11

 Calculado com base no Aviso Nº.3/2007, de 19 de novembro  

12
 O Tier I corresponde aos fundos próprios de base, de acordo com o Aviso n.º 3/2007, de 19 de novembro. 
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face a 2015. Os ativos ponderados pelo risco cambial mantiveram-se no mesmo nível do ano anterior, 

situando-se em 0,2 por cento. 

Gráfico 11 – Variação dos ativos ponderados pelo risco 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

Em 2016, aumentou significativamente o número de instituições bancárias nacionais com melhoria 

substancial da solvabilidade, situando-se em cerca de 87,5 por cento a percentagem de instituições com um 

rácio acima de 15,0 por cento, contra os 62,5 por cento em 2015. 

Gráfico 12 – Distribuição de frequência para o rácio de solvabilidade 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Embora o rácio de  solvabilidade do sistema bancário cabo-verdiano se situe 5,5 pontos percentuais acima 

do mínimo regulamentar, o seu nível, em média, à semelhança dos anos anteriores, permaneceu abaixo 

dos registados em economias similares. 

Gráfico 13 – Solvabilidade: comparação internacional 

 
Fonte: FMI e Banco de Cabo Verde 
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Caixa 1: Deliberação do Banco de Cabo Verde de aumento do rácio de 

solvabilidade mínimo 

O rácio de solvabilidade constitui um dos mais importantes indicadores de solvência das instituições 

bancárias. A sua manutenção a um nível adequado representa um fator de extrema importância para a 

estabilidade do sistema financeiro, uma vez que, por um lado, garante que as instituições tenham capacidade 

para absorver choques adversos não esperados e, por outro, mantenham o nível de atividade de 

intermediação na economia. O Aviso n.º4/2007, de 25 de fevereiro de 2008, estabelecia o limite mínimo do 

rácio de solvabilidade em 10%. 

O aumento gradual da complexidade e do risco no sistema bancário cabo-verdiano, que já era confirmado 

pelos resultados dos testes de stress, as elevadas vulnerabilidade dos bancos face às grandes exposições e a 

comparação com economias similares, apontavam para a necessidade de implementação das novas exigências 

em termos de capital no curto/médio prazo, com o consequente aumento do rácio de solvabilidade. 

Deste modo, o Banco de Cabo Verde realizou, em 2013, um estudo com o objetivo de avaliar a adequação do 

indicador mínimo de solvabilidade exigível às instituições bancárias. O estudo apontava alguns cenários de 

aumento, entre os quais a possibilidade de incremento para o nível mínimo de 12%. 

Neste quadro, o Banco de Cabo Verde, no uso das suas competências, conferidas pela Lei das Atividades e das 

Instituições Financeiras (Lei n.º 62/VIII/2014, de 23 de abril), deliberou o aumento do rácio para 12%, e que se 

materializou com a alteração ao ponto 4 do Aviso n.º 4/2007, de 25 de fevereiro de 2008 , publicado através 

do Aviso nº 1/2017, de 9 de fevereiro.  

Para as instituições financeiras que, à data de entrada em vigor do Aviso, não cumprissem com o rácio mínimo 

estabelecido foi estabelecido um calendário de implementação, nos seguintes moldes: 

a) 10,5% até 31 dezembro de 2017; 

b) 11,25% até 31 de dezembro de 2018; 

c) 12% até 31 de dezembro de 2019.  
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3.1.3 Qualidade dos ativos  

O crédito concedido ao sistema financeiro constitui o principal ativo dos bancos, embora o seu peso no 

total de ativos tenha apresentado uma trajetória decrescente nos últimos anos. Em 2016, o crédito 

representava 42,0 por cento do total dos ativos, contra 44,3 por cento do período homólogo. 

A análise conjugada dos indicadores de incumprimento, do volume de imparidades reconhecidas, do nível 

de cobertura das imparidades sobre o crédito com imparidade e a contínua  resolução do crédito em 

incumprimento através dos bens recebidos em dação em cumprimento, comparativamente ao período 

homólogo, indiciou, no cômputo geral, uma ligeira melhoria da qualidade da carteira de crédito. Com 

efeito, reduziu o rácio  de incumprimento, medido pelo crédito  com imparidade e o rácio de crédito em 

risco. 

O nível de incumprimento global, calculado pelo critério das IAS/IFRS13, situou-se em 15,5 face aos 16,5 por 

cento em 2015, evidenciando uma ligeira redução de 1,0 ponto percentual, fruto da sua redução em três 

das maiores instituições bancárias. 

O rácio de crédito em risco registou o nível de 18,4 por cento, que compara com 19,6 por cento em 2015.  

Contudo, o crédito em incumprimento, medido de acordo com a Circular n.º 150, de 28 de dezembro de 

2009, fixou-se em 14,2 por cento, face aos 13,3 por cento em 2015, assinalando um aumento na ordem de 

0,9 pontos percentuais. De salientar, que este incremento deveu-se essencialmente à segunda maior 

instituição bancária nacional que totalizou um crescimento do crédito em incumprimento na ordem de 64,5 

por cento (1,9 mil milhões de escudos)  em 2016. 

Quadro 3 – Qualidade da carteira de crédito 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

 

 

 

 

                                                            
13

 IAS/IFRS – International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards. 

Indicadores de qualidade da carteira dez/15 dez/16 Var.(pp)

Circular 150 13,3 14,2 0,9

IAS/IFRS 16,5 15,5 -1,0

Crédito em risco 19,6 18,4 -1,2
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Quando comparado com realidades similares, o nível de incumprimento em Cabo Verde, medido de acordo 

com a Circular 150, continuou a manifestar-se superior. 

Gráfico 14 – Crédito vencido: comparação internacional 

 
Fonte: FMI e Banco de Cabo Verde 

A carteira de crédito das instituições bancárias manteve  a sua característica peculiar dos anos anteriores, 

isto é, altamente concentrada em determinados setores económicos e a um número restrito de 

contrapartes. A concentração dos empréstimos manteve-se, estruturalmente, como um fator de risco 

adicional em Cabo Verde, principalmente nos setores de construção e habitação e de empresas ligadas à 

atividade imobiliária e turística. 

Gráfico 15 – Exposição da banca ao setor da construção e habitação 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

Ainda de referir que, em 2016, a banca aumentou a sua exposição face ao setor de construção e obras 

públicas na ordem de 0,2 pontos percentuais, comparativamente ao período homólogo e reduziu em 1,1 

pontos percentuais a sua exposição face à habitação. 

0

2

4

6

8

10

12

14

%

Seicheles  Maurícias(junho 2016) Cabo Verde

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

d
e
z/

1
1

d
e
z/

1
2

d
e
z/

1
3

d
e
z/

1
4

d
e
z/

1
5

d
e
z/

1
6

%%

Construção e Obras Públicas Habitação Habitação + Construção /PIB (escala à direita)



 Capítulo III – Situação Patrimonial e Financeira do Setor Financeiro

 
 

 
Banco de Cabo Verde – Relatório de Estabilidade Financeira 2016 31 

 

Em 2016, a exposição aos grandes riscos14 em percentagem do crédito total fixou-se em 17,315 por cento 

contra 19,7 por cento no período homólogo, que resultou tanto da diminuição de 4,8 por cento do total de 

grandes riscos como do aumento de 3,2 por cento do total de crédito. 

A exposição aos grandes riscos das duas maiores instituições bancárias, consideradas sistemicamente 

relevantes, fixou-se em 10,4 por cento, evidenciando um aumento de 0,9 pontos percentuais face a 2015.  

Quadro 4 – Grandes riscos em percentagem do crédito total 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

De salientar, que o nível de exposição aos grandes riscos vem apresentando uma trajetória decrescente nos 

últimos anos. 

Gráfico 16 – Evolução do nível de exposição aos grandes riscos 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

  

                                                            
14

 Segundo o Aviso n.º 7/2007, de 25 de fevereiro de 2008, entende-se por grandes riscos créditos superiores a 10 por cento dos fundos próprios 

15
 Calculado com base na média ponderada dos Fundos Próprios 

2016 2015 Var. p.p

Global 17,3 19,7 -1,3

R1 (*) 8,9 8,8 0,1

R2 (**) 10,4 9,5 0,9

(*)    Nível de exposição aos grandes riscos da maior instituição bancária 

(**) Nível de exposição aos grandes riscos das duas maiores instituições bancárias
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Em 2016, ao contrário  do ano anterior, a maioria das instituições apresentou um nível de exposição 

inferior a 22 por cento do total de crédito, traduzindo-se numa evolução positiva. 

Gráfico 17 – Distribuição de frequência para o rácio Grandes Riscos/Crédito Total 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

A elevada concentração em determinados setores e a um número reduzido de contrapartes, bem como a 

exposição em montantes elevados face ao limiar considerado de grande risco constituem um fator 

relevante de risco sistémico, sendo que uma eventual crise nesses setores afetaria o sistema bancário 

nacional. 

Em termos comparativos, o nível de grandes exposições em Cabo Verde foi superior ao observado nas 

Seicheles, mas ainda inferior ao verificado nas Maurícias. 

Gráfico 18 – Grandes exposições: comparação internacional 

 
Fonte: FMI e Banco de Cabo Verde 
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Aumento da cobertura das imparidades reconhecidas sobre o crédito com imparidade e redução do rácio 
de cobertura do crédito vencido pelas provisões mínimas regulamentares  

A cobertura das imparidades reconhecidas sobre o crédito com imparidade, calculado pelo critério dos 

IAS/IFRS, fixou-se em 58,3 por cento contra 54,4 por cento em 2015, evidenciando um aumento de 3,9 

pontos percentuais.  

No entanto, a cobertura do crédito vencido, medido pela Circular 150, pelas provisões mínimas 

regulamentares, situou-se em 65,8 por cento contra 73,9 por cento no período homólogo. Embora se tenha 

observado os esforços das instituições para o aumento das provisões segundo  as  recomendações do 

Banco Central, estas não compensaram o ritmo de crescimento do crédito vencido  que foi superior, 

principalmente, na segunda maior instituição bancária nacional.  

Quadro 5 – Cobertura do risco 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

Apesar  da cobertura do crédito vencido pelas provisões mínimas regulamentares tenha apresentado uma 

redução face ao período homólogo, o rácio revelou-se superior quando comparado com a cobertura das 

imparidades sobre o crédito com imparidade, que apresenta uma tendência crescente, desde 2014.  

A trajetória ascendente da cobertura dos níveis de incumprimento pelo reconhecimento de imparidades 

evidenciou o esforço das instituições bancárias em nivelar as imparidades face às provisões mínimas 

regulamentares, sendo esta uma das recomendaçõesdo Banco Central, desde 2013. 

Gráfico 19 – Evolução do risco e da cobertura dos níveis de incumprimento 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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À semelhança do período homólogo, o nível de cobertura do crédito vencido pelas provisões mínimas 

regulamentares, comparativamente aos países similares, revelou-se superior. 

Gráfico 20 – Cobertura do Crédito Vencido pelas Provisões: comparação internacional 

 
Fonte: FMI e Banco de Cabo Verde 
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Caixa 2: Avaliação dos Modelos de Imparidade dos bancos em Cabo Verde  

O Banco de Cabo Verde através do Aviso n.º 2/2007, de 25 de fevereiro de 2008, determinou que todas as 

instituições sob sua supervisão devem elaborar as demonstrações financeiras de acordo com as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (NIRF, internacionalmente denominadas de IAS/IFRS - International 

Accounting Standard/International Financial Reporting Standard).  

Conforme determinação acima, os Bancos vêm  apresentando as suas contas em conformidade com as 

Normas Internacionais de Relato Financeiro, as quais consideram os modelos de imparidade aprovados 

internamente, que têm como base a norma internacional - IAS 39, que será objeto de atualização através da 

IFRS 9, cuja data prevista para entrada em vigor é 1 de Janeiro de 2018. 

Para operacionalizar o apuramento de imparidades que são registadas nas demonstrações financeiras, os 

bancos em Cabo Verde, sob consultoria externa, desenvolveram um modelo de cálculo, que assenta em 

perdas incorridas e incorpora entre outros importantes parâmetros de risco, a probabilidade de 

incumprimento (sigla inglesa PD - Probability of Default), exposição em caso de incumprimento (sigla EAD - 

Exposure at Default) e de perda dado o incumprimento (LGD - Loss Given Default).  

Para efeitos prudenciais, a alínea f) do parágrafo 3 do Aviso n.º 3/2007, de 19 de novembro, estabelece o 

seguinte filtro: constitui elemento negativo dos fundos próprios "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 que resultem da aplicação do Aviso n.º 

4/2006, com as modificações introduzidas pelo Aviso n.º 6/2007, e o valor de imparidade e provisões para 

crédito e operações extrapatrimoniais registado nas demonstrações financeiras". Portanto, este montante é 

deduzido aos fundos próprios, afetando assim, o rácio de solvabilidade. 

Desde 2011 que o Banco de Cabo Verde vem implementando exercícios de AQR - Asset Quality Review 

(avaliação da qualidade do ativo, em especial da carteira de crédito) aos bancos comerciais, tendo constatado 

que, em alguns casos, os valores das imparidades constituídas são muito inferiores aos montantes das 

provisões mínimas regulamentares calculadas de acordo com o Aviso n.º 4/2006, de 04 de janeiro, revisto pelo 

Aviso n.º 6/2007, de 25 de fevereiro de 2008 .  

Em dezembro de 2013, através da Instrução técnica nº 179, de 9 de dezembro, o Banco de Cabo Verde  

determinou que até que sejam validados os modelos de imparidades utilizados pelas Instituições de Crédito, o 

mínimo de imparidades a constituir e que deve ser registado nas demonstrações financeiras é o que resulta da 

aplicação integral do Aviso sobre provisões (Aviso n.º 4/2006, de 04 de janeiro, alterado pelo Aviso n.º 6/2007, 

de 25 de fevereiro de 2008 ). 

Neste contexto, e com recurso a consultoria externa, o Banco de Cabo Verde procedeu a uma Inspeção 

Especial relativa à revisão dos modelos utilizados para o cálculo das imparidades da carteira de crédito dos 

quatro maiores bancos comerciais em Cabo Verde, a saber Banco Comercial do Atlântico, S.A., Caixa 

Económica de Cabo Verde, S.A., Banco Interatlântico, S.A. e Banco Caboverdiano de Negócios, S.A.. 
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Principais conclusões 

Os resultados obtidos da Inspeção Especial permitiram à Supervisão/o Banco de Cabo Verde obter melhores 

informações sobre o modus operandis do cálculo das imparidades, especificamente no que se refere às 

características específicas e comuns dos modelos de imparidades, a sua adequação ao mercado nacional, bem 

como o domínio dos mesmos modelos por parte das instituições bancárias nacionais. No entanto, 

considerando a complexidade dos modelos que requerem um elevado volume de informação para que 

possam funcionar de forma apropriada, foram identificadas algumas deficiências, relacionadas 

nomeadamente com: 

 O inadequado ajustamento do modelo à realidade nacional;  

 Os parâmetros de risco poderão não estar em linha com o ciclo económico atual; 

 Insuficiência de dados estatísticos para certos segmentos; 

 Alguma inconsistência da informação contida nas carteiras de crédito; 

 A necessidade de introdução de maior rigor na marcação dos créditos reestruturados; 

 Avaliações de colaterais baseadas em metodologias simplificadas ou não adequadas ao tipo de ativo.  

Adicionalmente, a nível da governance foi identificada, em alguns casos, ocorrência de falhas nos controlos 

quanto à avaliação dos processos de crédito e a excessiva dependência em relação à entidade externa que 

desenvolveu os modelos, pelo que há a necessidade de reforço de uma efetiva ownership do processo através 

da simplificação da sua estrutura e da sua adequação às  realidades e dimensões dos bancos.   

Considerando as deficiências apontadas acima, os impactos que foram possíveis quantificar e a futura 

implementação da IFRS 9, procedeu-se à inventariação de uma série de recomendações de melhorias a 

introduzir ao modelo de cálculo de imparidades, bem como a potenciais ajustamentos de imparidades a ser 

feitos à carteira de crédito.  

Por último, de referir que os bancos comerciais já iniciaram o processo de introdução de algumas melhorias 

para colmatar as deficiências detetadas e o Banco de Cabo Verde está a finalizar a definição de um road map 

que irá possibilitar a definição clara dos prazos e o acompanhamento de todo o processo.  
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3.1.4 Rendibilidade 

A rendibilidade do ativo16 (ROA – Return on Assets) situou-se em 0,3 por cento (0,4 por cento em 2015) e a 

rendibilidade dos capitais próprios (ROE – Return on Equity) fixou-se em 4,0 por cento (5,7 por cento em 

2015), registando uma diminuição de 0,1  e 1,6 pontos percentuais, respetivamente. 

Gráfico 21 – Evolução do ROA e ROE 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

A variação negativa dos indicadores de rentabilidade do sistema bancário é explicada pela redução dos 

resultados líquidos do setor, sobretudo pela diminuição dos resultados da segunda maior instituição 

bancária nacional, impulsionada pelo reconhecimento de imparidades em cerca de 287 milhões de 

escudos, em 2016. 

No entanto, o nível de rentabilidade dos capitais próprios na maioria das instituições atingiu um valor 

superior a 4,0 por cento e registou melhorias face ao período homólogo. 

Gráfico 22 – Distribuição de frequência para o ROE 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 
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O nível de rendibilidade do sistema bancário nacional, medido pelo ROE, mostrou-se inferior ao de 

Maurírias , porém superior ao de Seicheles, contrariamente ao que se verificou no ano anterior. 

Gráfico 23 – ROE: comparação internacional 

 
Fonte: FMI e Banco de Cabo Verde 

O rácio “cost to income” fixou-se em 67,7 por cento (66,9 por cento em 2015), evidenciando um ligeiro 

aumento de 0,8 pontos percentuais em função do aumento dos custos operacionais na ordem de 1,4 por 

cento, traduzindo-se numa ligeira diminuição da eficiência bancária. De salientar, que o incremento dos 

custos operacionais deveu-se ao crescimento de 2,0 pontos percentuais dos custos com pessoal, não 

obstante a diminuição de 1,2 pontos percentuais dos gastos gerais administrativos. 

Gráfico 24 – Evolução do Cost to income 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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À semelhança do período homólogo, o nível do “cost to income” para a maioria das instituições mostrou-se 

superior a 69 por cento. 

Gráfico 25 – Distribuição de frequência para o Cost to Income 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

3.1.5 Liquidez e financiamento  

Crescimento contínuo dos depósitos e de melhoria dos indicadores de liquidez 

Os depósitos, em 2016, continuaram a crescer a um ritmo superior ao do crédito concedido à economia, 

traduzindo-se, por um lado, na melhoria dos indicadores de liquidez e, por outro lado, na contínua  redução 

do rácio de transformação dos depósitos em crédito. 

Quadro 6 – Indicadores de liquidez17  

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

A evolução positiva dos rácios de liquidez continuou  refletindo a política  de reestruturação da composição 

da carteira de ativos através da preferência pelos investimentos mais líquidos e de menor risco. Além da 

evolução positiva, os rácios de liquidez fixaram-se acima do limite regulamentar de 20 por cento, conforme 

Aviso n.º 8/2007,de 19 de novembro. 

Os níveis de liquidez seriam significativamente superiores caso se considerasse os títulos de dívida pública 

no cálculo do ativo líquido. Com efeito, o peso do ativo líquido sobre o ativo total e sobre o passivo de 

curto prazo fixar-se-ia  em 34,7 por cento e 41,8 por cento, respetivamente.  

Relativamente ao rácio de transformação, a sua redução ficou a dever-se à evolução positiva dos depósitos 

a um ritmo superior ao do crescimento do crédito. Se por um lado, esta evolução traduz-se no aumento da 
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Indicadores de Liquidez dez/15 dez/16 Var. pp

Ativo Liquido / Ativo total 21,9 24,0 2,1

Ativo Liquido / Passivo de curto prazo 26,8 29,0 2,2

Índice de transformação de depósitos em crédito 59,5 55,6 -3,8
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liquidez disponível, por outro lado, impacta negativamente a rentabilidade das instituições na medida em 

que o crédito constitui a principal rubrica da carteira de ativos. 

Gráfico 26 – Crédito, Depósitos e Rácio de Transformação  

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

O nível observado nos indicadores de liquidez revelou-se inferior aos índices registados em economias 

similares. Não obstante, o nível do rácio Ativos Líquidos / Ativos Totais manifestou-se relativamente 

próximo do de Maurícias e o do rácio Ativos Líquidos / Passivo de curto prazo próximo do de Seichelles. 

Gráfico 27 – Rácios  de liquidez: comparação internacional  

 
Fonte: FMI e Banco de Cabo Verde 

Estruturalmente, os depósitos continuaram sendo a principal fonte de financiamento do sistema bancário, 

com um peso de 94,3 por cento. 

Gráfico 28 – Principais fontes de financiamento do sistema bancário 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Tanto os depósitos à ordem como os a prazo manifestaram aumentos significativos de 13,4 e 7,8 por cento, 

respetivamente, contribuindo, desta forma, para o contínuo reforço dos fluxos de financiamento para o 

setor bancário. 

Gráfico 29 – Evolução e composição dos depósitos 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

Na estrutura dos depósitos, os a prazo detêm um peso de 50,8 por cento e os à ordem 42,5 por cento. Os 

depósitos estão altamente concentrados nas duas maiores instituições consideradas sistematicamente 

relevantes que, conjuntamente, representam 61,6 por cento dos quais, 35,0 por cento dos depósitos a 

prazo e 26,6 por cento dos depósitos à ordem. 

Quadro 7 – Variação nos principais18 fluxos de financiamento do setor bancário 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

Os depósitos de residentes19, que representam 42,1 por cento do total de depósitos, apresentaram um 

crescimento na ordem de 10,9 por cento (7,8 mil milhões de escudos), face ao período homólogo. Os 

depósitos de emigrantes, com um peso de 32,1 por cento no total dos depósitos, assinalaram um aumento 

de 6,3 por cento (3,6 mil milhões de escudos).  

 

  

                                                            
18

 Não considera o saldo dos depósitos com pré-aviso, das contas especiais, dos depósitos obrigatórios e outros 

19
 Não inclui os depósitos do setor público 

87

88

88

88

88

88

89

89

89

89

89

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

dez/14 dez/15 dez/16

%

Depósitos a Prazo

Depósitos à Ordem

Peso dos Depósitos no Passivo (escala à direita)

Var. Absoluta 

dez/15 dez/16

(milhões de 

escudos)

        À ordem 41,5 42,5 9 820,8 13,4

        A prazo 52,2 50,8 7 176,0 7,8

        Poupança - crédito 1,5 1,6 431,4 16,0

Recursos de instituições de crédito 4,8 5,1 1 436,8 16,9

Depósitos

Fluxos de Financiamento

Em percentagem do total

Var. %



 Capítulo III – Situação Patrimonial e Financeira do Setor Financeiro

 
 

 
Banco de Cabo Verde – Relatório de Estabilidade Financeira 2016 42 

 

Os depósitos do setor público administrativo e dos não residentes representaram 14,5 e 10,1 por cento, 

respetivamente, e registaram, em 2016, um incremento de 27,1 por cento (5,8 mil milhões de escudos) e 

de 1,4 por cento (242 milhões de escudos), respetivamente. 

Gráfico 30 – Evolução da estrutura dos depósitos por entidades 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

A trajetória ascendente  dos depósitos que se vem observando ao longo dos anos reflete a contínua   

confiança dos depositantes no sistema bancário nacional. 

Gráfico 31 – Evolução dos recursos de financiamento 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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No que respeita à estrutura de funding das instituições bancárias, manifestou-se a contínua e elevada 

exposição aos maiores depositantes. À semelhança dos anos anteriores, a maioria das instituições 

apresentou um nível de dependência face aos cinco maiores depositantes superior a 24 por cento do total 

de depósitos.  

Gráfico 32 – Distribuição de frequência para os cinco maiores depositantes 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

De realçar, que o Instituto Nacional de Previdência  Social figura como o maior depositante em seis das oito 

instituições bancárias e o seu peso de 13,6 por cento sobre o total de depósitos aumentou 0,9 pontos 

percentuais face ao período homólogo. 

Gráfico 33 – Evolução dos depósitos dos grandes depositantes 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

A avaliação do gap de liquidez por prazos constitui uma componente adicional de análise de liquidez. 

Comparativamente ao ano anterior, não se observaram alterações significativas nos níveis do gap.  

Quadro 8 – Mismatches por prazos e gaps de liquidez 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Verificaram-se gaps positivos de cobertura em todos os prazos de maturidade e para a maioria das 

instituições bancárias, o que indiciou, à semelhança do observado nos anos anteriores, a manutenção da 

confortável situação dos bancos quanto à exposição ao risco de liquidez. 

Gráfico 34 – Evolução dos gaps de liquidez 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

Relativamente ao funding, a maioria das  instituições bancárias manifestou uma estrutura de custo de 

financiamento, em 2016, abaixo dos 2,5 por cento. 

Gráfico 35 – Distribuição de frequência para o custo do financiamento 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

Com base na análise das principais fontes de financiamento, dos rácios e gap de liquidez do sistema 

financeiro, verificou-se uma evolução positiva face ao período homólogo, determinando a manutenção da 

estabilidade do quadro de liquidez. Não obstante a situação confortável que se apresentou, destacou-se a 
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3.1.6 Sensibilidade ao mercado 

3.1.6.1 Exposição ao risco de taxa de juro na carteira bancária 

À semelhança dos anos anteriores, as taxas de juro das operações bancárias de curto prazo, tanto ativas, 

como passivas, permaneceram, em 2016, relativamente estáveis. As taxas das operações de crédito de 181 

dias a 1 ano registaram uma variação média anual de 0,820 por cento. As taxas das operações de depósitos 

de emigrantes de 181 dias a 1 ano e de bilhetes do tesouro a 180 dias apresentaram  uma variação média 

anual  de 0,02 e 0,1 por cento, respetivamente. Refira-se que, embora a taxa dos depósitos de emigrantes 

continue apresentando uma tendência ligeiramente descrescente, a sua volatilidade é baixa. 

Gráfico 36 – Evolução das taxas de juro 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

Em 2016, a baixa volatilidade das taxas de juro observada refletiu o baixo nível de risco de taxa de juro do 

sistema bancário. 

Considerando os dados de um conjunto de seis instituições bancárias nacionais, e pressupondo um 

aumento nas  taxas de juro de curto prazo na ordem de 200 pontos base, os resultados indicaram, em 

termos do impacto sobre a margem de juros, uma variação média positiva de 6,3 por cento. De referir que, 

para metade das instituições, este aumento nas taxas de juro teria um impacto negativo sobre a margem 

financeira. 

Gráfico 37 – Risco de taxa de juro: impacto sobre a margem financeira 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Devido à estrutura do balanço dos bancos, com predominância  dos ativos sensíveis à taxa de juro face aos 

passivos sensíveis, o efeito simétrico da variação – uma redução das taxas de juro na mesma proporção – 

não evidenciou, para a maior parte das instituições,  a ocorrência de um impacto negativo significativo 

sobre a margem financeira.  

Pode-se assim concluir, que o impacto de um hipotético choque da taxa de juro sobre a margem financeira 

revelar-se-ia -pouco significativo. Estes resultados deverão, contudo, ser analisados com alguma prudência, 

dadas as especificidades de cada instituição e às hipóteses por estas consideradas. 

3.1.6.2 Exposição cambial 

A exposição ao risco de  câmbio, apresentado no balanço dos bancos, mostrou-se relativamente baixo em 

2016. O peso dos “Ativos ponderados pelo risco de taxa de câmbio” (VAPRT) continuou inalterado (0,2 por 

cento), comparativamente ao período homólogo, considerado o nível de baixo risco. 

O índice de taxa de câmbio efectiva nominal do escudo tem-se mantido relativamente estável ao longo do 

tempo. No entanto, as taxas de câmbio da moeda nacional face ao dólar dos Estados Unidos tem vindo a 

crescer desde dezembro 2013, acusando no período em análise uma taxa de variação média inferior a 2,5 

por cento. 

Gráfico 38 – Taxas de câmbio do escudo 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

Em dezembro de 2016, a posição líquida  em moeda estrangeira, maioritariamente composta pelo euro, 

assinalou um gap negativo de 827 milhões de escudos, o que corresponde a 5,3 por cento dos fundos 

próprios. 

Quadro 9 – Exposição em moeda estrangeira e choque cambial 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Caso se verifique uma desvalorização da moeda nacional em 30 por cento, estima-se uma perda cambial de 

248 milhões de escudos, equivalente a 1,6 por cento nos fundos próprios. 

A exposição cambial relativamente reduzida face aos fundos próprios, não obstante negativa e 

maioritariamente constituída pelo euro, responde pelo baixo risco cambial, mesmo em caso de uma 

acentuada desvalorização da moeda nacional. 

Em termos comparativos, em 2016, a exposição cambial em Cabo Verde, em percentagem dos fundos 

próprios, manifestou-se superior quando comparado com as economias similares. 

Gráfico 39 – Exposição Cambial Líquida/Fundos Próprios: comparação internacional 

 
Fonte: FMI e Banco de Cabo Verde 
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choque face ao mínimo regulamentar, seria relativamente pequeno, isto é, a margem de operacionalização 

relativamente pouco favorável. 

O risco de exposição a um número reduzido de contrapartes, pertencentes ao mesmo setor de atividade e 

em montantes elevados (concentração setorial) revelou-se particularmente relevante. 

Em caso de incumprimento dos três maiores devedores, as instituições financeiras registariam perdas 

significativas na carteira, com impacto de redução expressiva do rácio de solvabilidade. Esse impacto, 

considerando o rácio mínimo de 10 por cento, seria particularmente relevante para duas instituições, 

sendo uma delas sistemicamente relevantes, cujo rácio reduziria para níveis inferiores ao mínimo 

regulamentar.  

Quadro 10 – Resultados dos choques de crédito: rácio de solvabilidade regulamentar de 10 % 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

No caso de se considerar o rácio mínimo de 12 por cento, a falência dos três maiores devedores, elevaria 

para três o número de instituições, cujo rácio se reduziria para níveis inferiores ao mínimo regulamentar. 

Quadro 11 – Resultados dos choques de crédito: rácio de solvabilidade regulamentar de 12 % 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

Os resultados dos testes reforçam a necessidade de aumento dos fundos próprios das instituições para 

níveis mais confortáveis, face aos riscos subjacentes às suas operações. 

RISCO DE CRÉDITO

Choques setoriais Número Impacto no capital (milhões de escudos)

    NPL (C.150) de 12,2%  - Habitação 13,5 -2,4 0 0

    NPL (C.150) de 20%  - Consumo 14,2 -1,7 0 0

    NPL  (C.150) de 33,3%  - Turismo 14,2 -1,7 0 0

    NPL (C.150) de 21%  - Construção e Obras Públicas 15,4 -0,6 0 0

    NPL  (C.150) de 43,3%  - Comércio 14,8 -1,2 0 0

    NPL (C.150) de 29,4%  - Apoio aos negócios, serviços sociais e pessoais 13,1 -2,8 0 0

    Risco de concentração (falência dos 3 maiores devedores) 9,8 -6,2 2 -2 435

    RS - Rácio de Solvabilidade

RS agregado (%)
Bancos descapitalizados (RS < 10%)

Δ do RS (pp)

RISCO DE CRÉDITO
RS agregado (%) Δ do RS (pp) Bancos descapitalizados (RS < 12%)

Choques setoriais Número Impacto no capital (milhões de escudos)

    NPL (C.150) de 12,2%  - Habitação 13,5 -2,4 0 0

    NPL (C.150) de 20%  - Consumo 14,2 -1,7 0 0

    NPL  (C.150) de 33,3%  - Turismo 14,2 -1,7 0 0

    NPL (C.150) de 21%  - Construção e Obras Públicas 15,4 -0,6 0 0

    NPL  (C.150) de 43,3%  - Comércio 14,8 -1,2 0 0

    NPL (C.150) de 29,4%  - Apoio aos negócios, serviços sociais e pessoais 13,1 -2,8 0 0

    Risco de concentração (falência dos 3 maiores devedores) 9,8 -6,2 3 -3 828

    RS - Rácio de Solvabilidade
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Choque cambial 

Em caso de depreciação da moeda nacional em 30 por cento, a maioria das instituições registaria perdas 

cambiais, porém, materialmente pouco relevante, dada a sua reduzida exposição cambial em moeda 

estrangeira21.  

Choques de taxa de juro na carteira bancária 

Face aos riscos de taxa de juro, os resultados dos testes revelaram que o impacto de perdas sobre a 

margem financeira manifestou-se limitado, dada a estrutura do balanço dos bancos, onde o diferencial de 

ativos e passivos sensíveis à taxa de juro é positivo22. 

Choque de liquidez 

Considerando uma hipotética corrida aos depósitos durante 5 dias consecutivos, nas seguintes condições: 

a) Saques diários dos depósitos à ordem ao ritmo de 1, 5, 10, 15 e 20 por cento; 

b) Crescimento diário dos levantamentos dos depósitos a prazo na ordem de 1, 3, 5, 10 e 15 por 
cento; 

c) A redução diária da disponibilidade de ativos líquidos em 35, 25, 20, 15 e 10 por cento, 
respetivamente;  

d) Capacidade de transformação diária de ativos não líquidos em cash, à razão de um por cento; 

Observou-se que a maioria dos bancos mostrou-se resiliente à corrida aos depósitos. Apenas uma 

instituição evidenciaria, no final do último dia, problemas de liquidez. 

Apreciação global 

Os resultados dos testes confirmaram, regra geral, e à semelhança do que se verificou nos anos anteriores, 

a elevada vulnerabilidade das instituições face à materialização do risco de crédito e, em particular, ao risco 

de concentração face a um número limitado de contrapartes. No entanto, a maioria das instituições 

evidenciou resiliência ao choque cambial, de taxa de juro e de liquidez. 

 

 

 

  

                                                            
21

 Vide ponto 3.1.5.2 – risco cambial 

22
 Vide ponto 3.1.5.1 – risco de taxa de juro na carteira bancária 
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Caixa 3: Intervenção Pública para Gestão de Crises Bancárias – Enquadramento 

Legal e o Caso do Novo Banco, S.A. 

Dentre as inovações advindas da entrada em vigor da Lei de Bases do Sistema Financeiro (LBSF) e da Lei das 

Atividades e das Instituições Financeiras (LAIF), aprovadas respetivamente pela Lei nº 61/VIII/2014 e Lei nº 

62/VIII/2014, ambas de 23 de abril, consta a possibilidade de atuação do Banco de Cabo Verde (BCV), em 

articulação com o membro do Governo responsável pela área das Finanças, no âmbito da prevenção e gestão 

de crises bancárias enquanto um mecanismo de manutenção da estabilidade do sistema financeiro, missão 

precípua da entidade supervisora. 

A LBSF, de natureza mais genérica e principiológica, estabelece que a aplicação das medidas de prevenção, 

gestão e resolução de crises bancárias está sujeita aos princípios da necessidade, adequação e 

proporcionalidade, considerando, especialmente, o risco ou o grau de incumprimento por parte do banco, das 

regras e requisitos legais ou regulamentares que disciplinam a atividade bancária, a salvaguarda da solidez 

financeira do banco em causa, os interesses dos depositantes e a estabilidade do sistema financeiro (artigo 

49º, número 2). A Lei de Bases relega à legislação e regulamentação complementares o alcance dos poderes 

de intervenção do BCV, os tipos de medidas que podem ser aplicadas, os pressupostos da aplicação de cada 

medida e as relações de precedência entre as diferentes medidas previstas (artigo 50º). 

A LAIF, de caráter mais específico e procedimental, desenvolve a matéria e prescreve um regime de 

intervenção do BCV nas instituições suscetíveis de apresentar risco sistémico, para gestão de crises que 

porventura as toquem. As medidas de intervenção corretiva assumem, fundamentalmente, um propósito de 

saneamento e recuperação das instituições em dificuldades, as quais podem, ainda, submeter-se à suspensão 

do órgão de administração e nomeação de administração provisória. Tal regime prevê, igualmente, medidas 

de resolução, destinadas essencialmente a estabilizar a situação financeira da instituição intervencionada e 

assegurar a continuidade de funções bancárias essenciais em caso de crise, e que passam pela transferência 

de parte ou totalidade da atividade para outra instituição autorizada ou para um banco de transição. 

Neste quadro, o artigo 147º, número 2, da LAIF institui que o BCV, de acordo com as exigências de cada 

situação, deve aplicar as medidas que se mostrem concretamente menos gravosas, designadamente, 

privilegiando as medidas de intervenção corretiva face às medidas de resolução, preferindo, dentre as 

medidas de intervenção, aquelas que se mostrem menos intrusivas na gestão da instituição intervencionada; 

aplicando medidas de resolução apenas em último recurso, quando se mostrem necessárias para prosseguir 

as finalidades de interesse público que lhes estão subjacentes e quando considere não ser previsível que a 

instituição de crédito em causa consiga, num prazo apropriado, executar as ações necessárias para regressar a 

condições adequadas de solidez e de cumprimento dos rácios prudenciais. 

Não obstante, tem o BCV a prerrogativa de, em qualquer caso e consoante as exigências de cada situação, 

combinar medidas de natureza diferentes, aplicar medidas de resolução e/ou nomear uma administração 

provisória sem que tenham sido previamente aplicadas medidas de intervenção corretiva, ou aplicar medidas 

corretivas a qualquer tempo, mesmo depois de nomeada uma administração provisória ou aplicada uma 

medida de resolução. 

Quanto às modalidades, a LAIF prevê três modalidades de intervenção pública para gestão de crises bancárias, 

quais sejam: intervenção corretiva (artigos 150º a 153º); administração provisória (154º a 159º); e resolução 
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(artigos 160º a 182º), sendo esta última subdividida em duas categorias: alienação parcial ou total da 

atividade para outra instituição autorizada (artigos 165º a 167º) e transferência da atividade para um ou mais 

bancos de transição (artigos 168º a 182º). 

O artigo 150º da LAIF admite a aplicação de medidas corretivas perante o risco iminente de uma instituição 

entrar numa situação de desequilíbrio financeiro, tendo em conta as seguintes circunstâncias: a probabilidade 

de incumprimento dos níveis mínimos de adequação dos fundos próprios e dos rácios de solvabilidade e 

liquidez, as dificuldades de liquidez que possam por em risco o cumprimentos das obrigações da instituição, o 

órgão de administração ter deixado de oferecer garantias de gestão sã e prudente, ou a organização 

contabilística ou o sistema de controlo interno da instituição apresentarem insuficiências graves que não 

permitam avaliar corretamente a situação patrimonial da instituição. As medidas de intervenção corretiva 

justificam-se, evidentemente, perante uma situação de desequilíbrio financeiro já instaurada, caracterizada 

pela redução dos fundos próprios a um nível inferior ao mínimo legal, ou pelo incumprimento dos rácios de 

solvabilidade ou de liquidez.  

O artigo 151º da LAIF elenca as medidas corretivas cabíveis ao BCV, dentre as quais, destacam-se: a exigência 

de apresentação de um plano de reestruturação; a suspensão ou substituição de um ou mais membros dos 

órgãos de administração ou de fiscalização; a designação de uma comissão de fiscalização ou fiscal único; 

restrições à concessão de crédito e à aplicação de fundos em determinadas espécies de ativos; restrições à 

recepção de depósitos, em função das respectivas modalidades e da remuneração; constituição de provisões 

especiais; a proibição ou limitação da distribuição de dividendos; sujeição de certas operações ou de certos 

actos à aprovação prévia do BCV; imposição de realização de auditoria por entidade independente. 

No que tange à administração provisória, o artigo 154º da LAIF determina os pressupostos da suspensão do 

órgão de administração de uma instituição e consequente nomeação de uma administração provisória pelo 

BCV, diante de alguma situação suscetível de colocar em sério risco o equilíbrio financeiro ou a solvabilidade 

da instituição ou de constituir uma ameaça para a estabilidade do sistema financeiro, nomeadamente: 

violação grave ou reiterada de normas legais ou regulamentares que disciplinam a atividade do banco; 

motivos atendíveis para suspeitar da existência de graves irregularidades na gestão do banco ou da 

incapacidade dos acionistas ou dos membros do órgão de administração do banco para assegurarem uma 

gestão sã e prudente ou para recuperarem financeiramente a instituição de crédito; indícios da existência de 

irregularidades que coloquem em risco os interesses dos depositantes e dos credores.  

No que concerne à medida de resolução, tal medida tem como finalidades, nos termos do artigo 160º da LAIF, 

para além da preservação da estabilidade do sistema financeiro, assegurar a continuidade da prestação dos 

serviços financeiros essenciais, acautelar o risco sistémico, salvaguardar os interesses dos contribuintes e do 

erário público; bem como salvaguardar a confiança dos depositantes. Uma medida de resolução deve ser 

aplicada pelo BCV quando o banco em causa não cumpra, ou esteja em risco de não cumprir, os requisitos 

para a manutenção da autorização para o exercício de sua atividade ou, ainda, quando não consiga, num 

determinado prazo, executar as ações necessárias para regressar a condições adequadas de solidez financeira 

e cumprimento dos rácios prudenciais, devendo sempre assegurar que os acionistas, a título principal, e os 

credores do banco assumam prioritariamente os prejuízos da instituição em causa (vide artigos 161º e 162º da 

LAIF, acerca dos princípios e pressupostos da resolução, respetivamente). 

A decisão do BCV que determina uma medida de resolução produz efeitos independentemente de qualquer 

disposição legal ou contratual em contrário, nem se sujeita ao consentimento dos acionistas ou dos credores, 

nem a contrapartes nos contratos que constituam objecto da alienação (artigo 173º da LAIF). Adotada uma 
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medida de resolução, e enquanto ela durar, ficam suspensas, pelo prazo máximo de um ano, todas as 

execuções, incluindo as fiscais, contra a instituição, assim como ocorre a interrupção dos prazos de prescrição 

ou de caducidade oponíveis pelo banco intervencionado (artigo 180º da LAIF). A aplicação de uma medida de 

medida de resolução acarreta, igualmente, a suspensão dos membros dos órgãos de administração e 

fiscalização do banco intervencionado (artigo 163º da LAIF). 

No que concerne à alienação da atividade para outra instituição, os ativos, passivos, elementos 

extrapatrimoniais e ativos sob gestão do banco resolvido a serem alienados devem ser objeto de uma 

avaliação realizada por uma entidade independente. Nos termos do artigo 165º da LAIF, o BCV convida os 

potenciais adquirentes a apresentarem propostas de aquisição, procurando assegurar, em termos adequados 

à celeridade imposta pelas circunstâncias, a transparência do processo e o tratamento equitativo dos 

interessados, considerando que o BCV é, também, autoridade de concorrência do sistema financeiro.  

Aos potenciais adquirentes devem ser proporcionadas condições de acesso a informações relevantes sobre a 

situação financeira e patrimonial do banco resolvido, não sendo permitido a este alegar o dever de sigilo 

previsto no artigo 32º da LBSF, uma vez que a disponibilização de informações, neste caso, enquadra-se nas 

exceções previstas no artigo 33º, alínea h) da LBSF. Por seu turno, os potenciais adquirentes são obrigados ao 

dever de sigilo relativamente às informações recebidas no âmbito da alienação (artigo 165º da LAIF). 

Quanto aos bancos de transição, tal opção no quadro das medidas de resolução disponíveis, pode ser 

concretizada alternativamente à alienação parcial ou total da atividade da instituição objeto de resolução. Os 

bancos de transição visam, neste contexto, manter, provisoriamente, as funções críticas de um banco, 

enquanto os ativos tóxicos e as responsabilidades geradoras das perdas são tipicamente deixados na esfera do 

banco resolvido, para que sejam posteriormente objeto de liquidação. 

A constituição do banco de transição, aprovação dos estatutos, nomeação dos órgãos de administração e 

fiscalização e respectivas competências, natureza jurídica, capital social, regras de registo comercial e especial, 

requisitos prudenciais, património, financiamento, duração, cessação da atividade e dissolução do banco de 

transição estão devidamente regulamentados no Aviso nº 16/2016, de 6 de outubro, para além do previsto 

nos dispositivos supra citados da LAIF. 

De acordo com o artigo 174º da LAIF, no âmbito do processo de resolução deve ser assegurada a continuidade 

das operações relacionadas com os ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão do banco 

intervencionado, de forma que a instituição adquirente ou o banco de transição sejam considerados, para 

todos os efeitos legais e contratuais, legítimos sucessores dos direitos e obrigações transferidos pelo banco 

resolvido. 

Encerrado o processo de alienação ou transferência dos ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos 

sob gestão para outra instituição ou para o banco de transição, o BCV pode, de acordo com o artigo 176º da 

LAIF, revogar a autorização do banco intervencionado, e dar início ao processo de liquidação administrativa do 

remanescente (ativos tóxicos e as responsabilidades geradoras das perdas).  

O Caso do Novo Banco, S.A. 

O Novo Banco, criado com o propósito fundamental de financiar a concessão de crédito a setores de atividade 

específicos, nomeadamente, agronegócio, indústria, turismo e pesca, micro e pequenas empresas e habitação 

social, beneficiando, sobretudo, os pequenos promotores económicos e as camadas sociais menos 
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favorecidas, acabou por desviar-se de sua estratégia inicial, passando a funcionar, em termos de clientela, nos 

mesmos moldes dos demais bancos inseridos no sistema financeiro cabo-verdiano.  

O BCV, desde a constituição e início da atividade do Novo Banco, em 2010, vinha acompanhando a sua 

situação económico-financeira e prudencial com alguma preocupação, tendo a autoridade de supervisão, ao 

longo destes anos, determinado várias medidas corretivas com vista à manutenção da solidez financeira da 

instituição de crédito, todavia sem sucesso. Com efeito, o Novo Banco violava as leis e regulamentos que 

regem o sistema financeiro, colocando em risco sério os interesses dos depositantes e demais credores, bem 

como as condições normais de funcionamento do mercado financeiro. Outrossim, o banco não dava garantias 

de cumprimento, a curto prazo, das obrigações para com os credores e, em especial, relativamente aos fundos 

confiados.  

Neste cenário, não restou ao BCV outra alternativa senão a aplicação de uma medida de resolução, ao abrigo 

dos artigos 162º, número 1, alínea a) e do artigo 165º da LAIF, a qual foi assentada principalmente nos 

seguintes fundamentos:  

a) Contínua deterioração da situação económico-financeira, prejuízos financeiros e incumprimentos de 

normas prudenciais por parte do Novo Banco, designadamente, fundos próprios muito abaixo do 

mínimo legalmente exigido e o rácio de solvabilidade negativo;  

b) Acumulação de resultados negativos da instituição, contribuindo para que o capital próprio seja 

inferior à metade do capital social, entrando em incumprimento face ao artigo 137º do Código das 

Empresas Comerciais;  

c) Contínuo aumento do crédito com imparidade, dos ativos ponderados pelo risco e a não adequação 

dos fundos próprios aos riscos que a instituição bancária vinha assumindo;  

d) Agravamento da situação de liquidez, com risco grave de incumprimento das respectivas obrigações, 

bem como de imediata cessação de pagamentos, o que, a acontecer, comprometeria a continuação 

da prestação dos serviços financeiros essenciais;  

Perante o esgotamento de todos os mecanismos com vista à recomposição do normal funcionamento da 

instituição à luz dos normativos vigentes, e tendo em conta a situação por que passava a instituição, face às 

alternativas disponíveis, tal medida afigurou-se como a solução mais ajustada, indo ao encontro do dever 

imperativo atribuído ao BCV de garantir a proteção dos depósitos das famílias, das empresas e outras 

entidades, assegurando, ainda, a continuidade dos serviços financeiros essenciais, tendo em vista a 

estabilidade do sistema financeiro com menores custos possíveis para o erário público.  

Nos termos desta decisão do BCV, foi efetivada a alienação parcial das atividades do Novo Banco e grande 

parte dos seus ativos e passivos (créditos com garantias hipotecárias; valores líquidos em forma de 

disponibilidades; ativos interbancários; e títulos de dívida pública) à Caixa Económica de Cabo Verde, restando 

no Novo Banco sob medida de resolução um conjunto restrito de ativos e passivos constituído 

fundamentalmente pela carteira de crédito descartada pela instituição adquirente; pelas responsabilidades 

emergentes de dívidas contraídas junto de instituições financeiras; pela posição contratual do banco 

intervencionado nos contratos de trabalho de todos os trabalhadores; pelas posições acionistas; e pelos 

créditos subordinados. 
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3.2 Setor Segurador 

3.2.1 Atividade  

Em 2016, a atividade do setor segurador, medida pela produção do seguro direto, continuou o seu 

processo de recuperação iniciado no ano anterior, reflexo de um contexto macroeconómico marcado pelo 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 3,9 por cento. 

O volume de produção de seguro direto atingiu os 2.289,4 milhões de escudos, apresentando um 

crescimento de 5,9 por cento face ao verificado em 2015. Esta evolução positiva dos prémios resultou tanto 

do crescimento do segmento Vida como do Não Vida, que cresceram 21,3 e 4,8 por cento, respetivamente. 

Refira-se que, embora a sua baixa representatividade, o ramo Vida vem registando crescimentos sucessivos 

do seu peso no total dos prémios brutos emitidos, situando-se em 7,6 por cento em 2016. 

Não obstante o crescimento verificado na produção de seguro direto, o peso do setor segurador no PIB 

manteve-se no nível registado no ano anterior, 1,4 por cento, tendo o aumento do PIB contribuído, 

também, para a sua manutenção. No entanto, verifica-se um ligeiro aumento do prémio per capita, medido 

pelo quociente Prémio/População Residente, que se situou nos 42,3 USD contra os 41,5 USD em 2015. 

Quadro 12 – Taxa de penetração e densidade do seguro 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

O total do ativo da atividade seguradora apresenta um crescimento na ordem de 2,0 por cento (5.120 

milhões de escudos face a 5.020 milhões de escudos em 2015), explicado pelo aumento de 125,4 milhões 

de escudos (4,0 por cento) dos investimentos totais, que representaram 64,1 por cento do ativo total e 

aumento de 148 milhões de escudos (59,2 por cento) dos outros ativos. O aumento dos outros ativos, com 

um peso de 8 por cento no total do ativo, foi justificado, essencialmente, pela variação verificada na rubrica 

outros ativos tangíveis. 

 

  

Taxa de Penetração e Densidade do Seguro 2015 2016

Taxa de Penetração do Seguro na Economia (1) 1,4% 1,4%

Prémios  de Seguro Directo per capita  em USD (2) 41,5 42,2

(1) Cálculos efectuados com base nas estimativas do PIB do INE

(2) Cálculos efectuados com base nas previsões de crescimento da população , do INE  
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Gráfico 40 – Principais rubricas do ativo do setor segurador 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

Relativamente ao passivo, verificou-se um crescimento na ordem de 1,5 por cento (2.940 milhões de 

escudos face a 2.896 milhões de escudos em 2015), impulsionado essencialmente pelo aumento de 4,5 por 

cento das provisões técnicas de seguro direto que representaram 73,0 por cento do total do passivo. De 

igual modo, os capitais próprios registaram um aumento de 3,1 por cento, resultado do aumento das 

reservas. 

Gráfico 41 – Principais rubricas do passivo e capitais próprios 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

3.2.2 Adequação de capital 

As empresas de seguros devem dispor de valores suficientes para assegurar integralmente os seus 

compromissos decorrentes dos contratos de seguro, quer pela representação das provisões técnicas quer 

pela representação da margem de solvência.  

Os investimentos afetos às provisões técnicas são suficientes e asseguram a cobertura das 

responsabilidades para com o tomador de seguros. 
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Em 2016, assistiu-se a um ligeiro aumento das provisões técnicas23, em 4,5 por cento, ao passar dos 2.042,4 

para 2.133,8 milhões de escudos, refletindo, sobretudo, o aumento da provisão para sinistros, que 

constituiu a rubrica mais relevante, considerando  o seu peso de 74,0 por cento no total das provisões 

técnicas. 

Para a representação das provisões técnicas, as empresas de seguros realizam investimentos que são 

aplicações para a cobertura financeira das responsabilidades futuras assumidas perante os segurados. Essa 

carteira de investimentos, inscrita no ativo, obdece a limites legais estabelecidos, tendo por base o 

princípio de segurança, rendibilidade e liquidez. 

Em finais de 2016, os  investimentos  das seguradoras alcançaram os 3.283,7 milhões de escudos, 

configurando 64,1 por cento do total do ativo. Refira-se que, à data, a referida carteira encontrava-se 

distribuída da seguinte forma: terrenos e edifícios (35,6 por cento), depósitos a prazo (28,1 por cento), 

títulos de rendimento variável (26,8 por cento) e títulos de rendimento fixo (9,4 por cento). Assim, a 

estrutura da carteira manteve-se inalterada em relação ao período homólogo de 2015. 

Gráfico 42 – Composição dos investimentos 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

Apesar de metade da carteira de investimentos estar exposta ao setor bancário, tanto pela via dos 

depósitos como pela participação no capital social, a determinação legal da natureza dos ativos e os limites 

para a aceitação de valores dados para representar as provisões técnicas minimizam os riscos que possam 

existir. 

 

  

                                                            
23

 São montantes inscritos no passivo e que se destinam a garantir o cumprimento das responsabilidades assumidas perante os tomadores de 
seguros, segurados e/ou beneficiários dos contratos. O seu valor deve ser adequado e suficiente, pois, a não constituição de provisões técnicas 
suficientes pode pôr em causa a solvência da empresa de seguro. 
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3.2.3 Qualidade de ativos 

Qualidade de ativos garantida pela contínua aplicação em instrumentos financeiros de menor risco e 
incerteza 

A natureza dos ativos representativos das provisões técnicas e os respetivos limites percentuais legalmente 

estabelecidos garantem a segurança dos investimentos efetuados. Por outro lado, o mercado nacional não 

dispõe de diversidades de produtos financeiros, levando as seguradoras a previlegiarem aplicações nos 

seguintes ativos: depósitos a prazo; ações; obrigações e títulos públicos. A maioria destes ativos são 

considerados de baixo risco e, portanto, minimizam eventuais riscos que poderiam afetar a qualidade da 

carteira de ativos.  

O montante de investimentos elegíveis de 2.611,2 milhões de escudos sobre o valor das provisões técnicas 

traduziu-se numa taxa de cobertura24 de 122,4 por cento em 2016 face aos 108,6 por cento em 2015. 

Consequentemente, os ativos alocados para a representação das provisões técnicas superaram as 

responsabilidades em 477,4 milhões de escudos. Além disso, realça-se o fato das empresas de seguros 

possuirem ativos livres no montante de 672,5 milhões de escudos, 20,0 por cento dos investimentos totais, 

os quais podem, a qualquer momento, ser utilizados como reforço das provisões técnicas. 

Gráfico 43 – Taxa de cobertura das provisões técnicas 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

Redução significativa do rácio de cobertura da margem de solvência, não obstante  a manutenção em 
nível confortável 

No exercício de 2016, o rácio de cobertura da margem de solvência25 apresentou uma redução significativa 

de 128,7 pontos percentuais em relação ao periodo homólogo, consequência, principalmente, das 

variações registadas no montante da margem a constituir, em função do aumento das provisões 

matemáticas do ramo Vida e diminuição da parte dos resseguradores nos custos com sinistros. Não 

                                                            
24

 Quociente entre os ativos elegíveis e as provisões técnicas.  

25
 Medido pelo quociente entre os elementos constitutivos da margem e o montante da margem a constituir. 
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obstante, realça-se a situação de solvência das empresas de seguros, o qual manteve-se confortável, acima 

dos 100 por cento, refletindo, assim, a capacidade das empresas de seguros para solver os seus 

compromissos futuros em termos de prémios e sinistros. 

Quadro 13 – Rácio de Cobertura da Margem de Solvência 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

3.2.4 Rendibilidade 

Melhoria do desempenho do setor, com o incremento dos resultados e da rendibilidade  

O resultado líquido, em 2016, atingiu 255,2 milhões de escudos, evidenciando um crescimento na ordem 

de 4,1 por cento comparado com o ano 2015. Consequentemente, esta evolução refletiu positivamente na 

rendibilidade dos capitais próprios (ROE) e na rendibilidade dos ativos (ROA).  

Quadro 14 – Resultado e rendibilidade do setor  

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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3.3 Mercado de Valores Mobiliários 

Capitalização Bolsista aumenta 8,5 por cento e representa 41,6 por cento do PIB 

A atividade no mercado de valores mobiliários, em 2016, ficou marcada pelo aumento, em 9,2 por cento 

face ao período homólogo (12,4 por cento em 2015), do volume global de operações no mercado primário, 

com destaque para os leilões de Títulos do Tesouro, a nível da dívida pública, e três operações de emissão 

de obrigações, no que se refere à dívida privada- estas através de ofertas particulares. Contrariamente, à 

semelhança do ano anterior, o número de títulos cotados sofreu uma redução em 2,5 por cento (4,5 por 

cento em 2015), atingindo 230 títulos, justificado, em parte, pelo vencimento de títulos de dívida pública e 

pela resolução de crédito através de dação em cumprimento. 

Em 2016, o volume de emissões foi de 15,8 mil milhões de escudos (14 mil milhões de escudos em 2015), 

representando uma variação positiva de 9,2 por cento face ao período homólogo. À semelhança dos anos 

anteriores, o mercado primário da dívida pública continuou dinâmico, tendo o volume de emissões atingido 

o montante de 14,6 mil milhões de escudos, o que representa 92,4 por cento do volume global das 

operações neste mercado. De realçar que a maioria das emissões de títulos de dívida pública foi colocada 

em leilões de lance competitivo - em que participaram as instituições autorizadas - designadamente, os 

principais detentores dos títulos da dívida pública: os bancos comerciais e o Instituto Nacional de 

Previdência Social. 

Relativamente às emissões de dívida privada, de notar que duas referem-se a empresas públicas 

pertencentes aos setores de transportes aéreos  e gestão aeroportuária, cujos detentores dos títulos são 

investidores qualificados. A maioria dos empréstimos obrigacionistas das empresas com capital social 

pertencente ao Estado é considerado de risco baixo, uma vez que conta com o aval do Tesouro. 

Nos últimos três anos foram mobilizados através do mercado primário o montante de 43 mil milhões de 

escudos, o que representa cerca de 26,5 por cento do PIB atual do país. Este facto impactou a capitalização 

bolsista que evoluiu positivamente em 2016, tendo atingido o montante de 67,8 mil milhões, 

representando 41,6 por cento do PIB (38,3 por cento em 2015). 

As transações no mercado secundário fixaram-se em 1.381 milhões de escudos (210,6 milhões de escudos 

em 2015), tendo-se registado um aumento de 556 por cento no volume de transações, devido a uma 

operação fora de bolsa. Contudo, o mercado continua pouco ativo em relação aos títulos da dívida pública 

e a nível do mercado obrigacionista. A grande maioria dos títulos da dívida pública continua retida nos 

balanços dos bancos. 
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Quadro 15 – Principais indicadores do Mercado de Valores Mobiliários 

 

Fonte: AGMVM - Auditoria Geral de Mercado de Valores Mobiliários e BVC - Bolsa de Valores de Cabo Verde 

 

Títulos Cotados 2014 2015 2016 Var. (2015/2016)

Nº Empresas  Cotadas  - Equity 4 4 4 0,0%

Nº Corporate Bond  Cotadas 18 14 15 7,1%

Nº Municipal Bond  Cotadas 2 2 2 0,0%

Nº Títulos  do Tesouro (BT e OT) 223 216 209 -3,2%

Total 247 236 230 -2,5%

Emissões/Transações/Capitalização Bolsista (milhões de escudos)

Volume Emissões Mercado Primário (MP) 12 877,7 14 470,7 15 804,1 9,2%

Volume Transações Mercado Secundário (MS) 406,4 210,6 1 381,8 556,1%

"Em Bolsa" 92,8 210,6 81,8 -61,2%

"Fora  de Bolsa" 313,6 0,0 1 300,0 100,0%

Nº de Transações no Mercado Secundário 78 75 44 -41,3%

Capitalização Bolsista Global (milhões de escudos) 59 147,4 62 466,2 67 783,6 8,5%

Capita l i zação Segmento Equity 7 391,4 7 524,7 7 108,0 -5,5%

Capita l i zação Segmento Corporate Bond 12 222,2 10 744,9 10 050,5 -6,5%

Capita l i zação Segmento OT e BT 39 533,8 44 196,6 50 625,1 14,5%

Principais Indicadores

Capita l i zação Bols is ta  Global  / PIB 36,1% 38,3% 41,6% 3,3 pp

Turnover Ratio 0,7% 0,3% 2,0% 1,7 pp

Variação Capita l i zação Bols is ta  (efetiva ) 7,2% 5,6% 8,5% 2,9 pp

MP - Mercado Primário

MS - Mercado Secundário

TurnOver Ratio = Volume transacionado no MS / Capita l i zação Bols is ta



 

 

 

 

  

Capítulo IV – Infraestrutura e Regulação do Sistema 
Financeiro 



Capítulo IV – Infraestrutura e Regulação do Sistema Financeiro

 
 

 
Banco de Cabo Verde – Relatório de Estabilidade Financeira 2016 62 

 

4.1 Sistemas de Pagamento 

O sistema de pagamentos cabo-verdiano é definido como um sistema de transferências de fundos regido 

por disposições formais e normalizadas, bem como por regras comuns relativas ao tratamento, 

compensação e liquidação de operações de pagamento. 

4.1.1 Evolução e funcionamento do sistemas de pagamento  

Continua-se assistindo à rápida evolução do sistema de pagamentos e o uso generalizado dos diversos 

meios e instrumentos de pagamentos. De salientar a necessidade de os participantes do sistema  

assegurarem, entre si, serviços de pagamentos semelhantes aos que prestam aos seus clientes.  

Durante o ano de 2016, os sistemas de compensação e de liquidação funcionaram normalmente, 

contribuindo, assim, positivamente para a manutenção da estabilidade do sistema financeiro.  

Os desenvolvimentos e as modificações na estrutura do Sistema de Gestão de Depósitos e de Liquidação 

(SGDL) introduzidos durante o ano 2016 não impuseram descontinuidade nas liquidações, e a liquidez dos 

participantes revelou-se, no geral, suficiente para a liquidação imediata de todas as instruções. 

O quadro a seguir apresenta, de forma detalhada, a evolução das operações efetuadas no SGDL, 

provenientes do sistema de compensação, do mercado cambial, do mercado monetário, da Bolsa de 

Valores, de depósitos e levantamentos e outras operações, durante o ano de 2016.  

Quadro 16 – Operações liquidadas no SGDL 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

 Liquidação por compensação - SICIL 11 914 152 217 015,8 13 798 905 231 243,9 15,8 6,6 54 975,7 921,3 0,02

Cheques 305 802 72 003,9 319 189 74 953,8 4,4 4,1 1 271,7 298,6 0,2 64,3

Transferências interbancárias 503 763 111 538,9 559 553 118 288,6 11,1 6,1 2 229,3 471,3 0,2 57,8

    Rede Vinti4 11 104 587 33 473,0 12 920 163 38 001,5 16,3 13,5 51 474,8 151,4 0,0 50,0

Liquidação por operação 9 362 5 046 721,9 9 547 7 020 427,0 2,0 39,1 38,0 27 969,8 735,4

Mercado Cambial 2 865 53 288,7 2 635 67 379,3 -8,0 26,4 10,5 268,4 25,6

Mercado Monetário 1 807 4 930 112,4 1 869 6 893 617,6 3,4 39,8 7,4 27 464,6 3688,4

Bolsa de Valores 1 166 22 058,5 1 190 26 648,4 2,1 20,8 4,7 106,2 22,4

Operações de depósito e levantamento 1 859 32 427,3 1 886 29 470,3 1,5 -9,1 7,5 117,4 15,6

Outras operações 1 665 8 835,1 1 967 3 311,4 18,2 -62,5 7,8 13,2 1,7

Total 11 923 514 5 263 737,7 13 808 452 7 251 670,9 15,8 37,8 55 013,8 28 891,1

Fonte: BCV

2016 Média diária

Quantidade: unidades

Valor: milhões de escudos

Valor 

médio

Poder de 

compensação 

%

2015 Variação (%)
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Em 2016, as operações efetuadas através do SGDL situaram-se em 7.251.670,9 milhões de escudos, dos 

quais 96,8 por cento liquidadas por operação e 3,2 por cento liquidadas por compensação. 

Comparativamente a 2015, verificou-se um crescimento de 38,3 por cento da média diária de operações 

processadas (de 20.887,8 para 28.891,1 milhões de escudos em 2016). De referir, ainda, que no ano 

transato as movimentações financeiras no SGDL equivaleram a 44 vezes o valor do PIB cabo-verdiano.  

Concentração das quantidades e volumes transacionados em dois períodos de liquidação 

Em 2016, a distribuição intradiária de operações registou dois períodos de maior concentração no SGDL a 

nível de quantidades e volumes transacionados.  

Em termos de quantidade, o período entre as 8 horas e as 11 horas representou 44 por cento e entre as 13 

horas e às 15 horas, 24 por cento do total. Quanto ao volume transacionado, a concentração centrou-se no 

período entre as 8 horas e às 11 horas, representando 49 por cento do total e entre as 15 horas e às 16 

horas com um total de 45 por cento.  

O período de concentração entre as 8 horas e às 11 horas é explicado, principalmente, pela liquidação dos 

saldos de compensação, dos reembolsos do mercado da dívida pública e das operações com o exterior, 

enquanto o período de concentração entre as 13 horas e às 15 horas decorre das instruções de 

pagamentos ordenadas pelas contas especiais do Estado que envolvem diretamente os clientes. 

A contratação de operações no Mercado Monetário Interbancário (MMI) e no Mercado de Operações de 

Intervenção (MOI) e operações do segundo fecho de compensação efetuadas antes do encerramento do 

dia explicou a concentração no período das 15 horas às 16 horas. 

O índice de concentração obtido pelos três maiores participantes do SGDL foi de 44,6 por cento em 

quantidade e 86,4 por cento em volume de transação. 

Ocorrência de duas operações em situação de “Fila de Espera” 

Durante o ano de 2016 destacaram-se duas ocorrências de participantes em situação de “Fila de Espera” 

(FE) - instrumento de otimização de liquidez implementado pelo Banco de Cabo Verde. Esta situação 

deveu-se ao fato dos participantes não disporem de liquidez suficiente no período considerado para 

liquidação das instruções de pagamentos. A primeira situação ocorreu no mês de setembro, tendo a 

instrução permanecido aproximadamente 4 horas em FE até ser liquidada e a segunda ocorreu em 

novembro, tendo a operação sido eliminada pelo sistema por exceder o tempo de permanência na FE.  

No geral, o sistema de compensação e o sistema de liquidação funcionaram de forma contínua e sem 

atrasos significativos, e a necessidade de liquidez efetiva para a liquidação das operações foi quase sempre 

inferior à disponibilidade de liquidez dos participantes.  

O fecho do sistema de liquidação foi prorrogado, em alguns dias, por mais 30 minutos, possibilitando a 

finalização de todas as operações do dia. 
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4.1.2 Controlo e Superintendência do Banco de Cabo Verde 

O Banco de Cabo Verde, no âmbito da sua função de superintendência do sistema de pagamentos, procura 

assegurar o bom funcionamento do mesmo, atendendo à eficiência e segurança do sistema e 

infraestruturas de pagamentos, bem como ao seu contínuo aperfeiçoamento e, deste modo, contribuir 

para a estabilidade e eficiência do setor financeiro e da economia em geral.  

Nestes termos, o Banco de Cabo Verde tem centralizado as suas ações mais significativas especialmente na 

minimização dos riscos financeiros que resultam da probabilidade de um pagamento não ser executado 

dentro do prazo estipulado em função de insuficiência de fundos e da não concretização de um pagamento 

por falta de capacidade financeira.  

A falta de pagamento por parte de um ou mais participantes no sistema pode acarretar problemas de 

liquidez ou de solvência e traduzir-se num efeito de contágio. 

4.2 Regulação do Sistema Financeiro 

A atividade de regulação em 2016 centrou-se, novamente, na regulamentação da Lei de Bases do Sistema 

Financeiro (Lei n.º 61/VIII/2014, de 23 de abril) e da Lei das Atividades e das Instituições Financeiras (Lei n.º 

62/VIII/2014, de 23 de abril). 

O primeiro diploma define as bases e os princípios orientadores que devem reger o sistema financeiro e o 

segundo concretiza e densifica os princípios e objetivos estabelecidos com carácter de generalidade e 

abstração na Lei de Bases do Sistema Financeiro.  

Neste sentido, foram desenvolvidos, em 2016, com previsão de publicação para 2017, de modo a garantir a 

aplicabilidade do quadro normativo referencial para o sistema financeiro, os seguintes projetos : 

i. Aviso sobre os fundos próprios; 

ii. Aviso sobre o rácio de solvabilidade; 

iii. Aviso sobre os riscos, o qual prescreve regras relativamente aos riscos a que as instituições 

financeiras estão sujeitas; 

iv. Aviso sobre o controlo interno, o qual vem estabelecer os requisitos mínimos que o sistema de 

controlo interno de uma instituição financeira deve respeitar e, bem assim, as 

responsabilidades do órgão de administração neste domínio; 

v. Aviso sobre a política de prevenção e gestão de conflitos de interesse, o qual regula os termos 

que devem ser observados na elaboração, aprovação, fiscalização e revisão da referida política 

pelas instituições financeiras; 

vi. Aviso sobre Códigos de Conduta, o qual estabelece o conteúdo mínimo e demais aspetos 

relativos aos Códigos de Conduta adotados pelas instituições financeiras, nos termos do 

disposto no artigo 68.º da Lei n.º 62/VIII/2014, de 23 de abril; 
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vii. Aviso sobre a política de remuneração das instituições financeiras, o qual define o conteúdo 

mínimo da política de remuneração e fixa as regras mínimas atinentes à remuneração variável 

dos membros dos órgãos de administração e fiscalização e demais integrantes das direções de 

topo, responsáveis pela gestão do risco e pelas funções de controlo; 

viii. Aviso sobre acumulação de cargos dos membros do órgão de administração, o qual define as 

regras de apreciação pelo Banco de Cabo Verde das situações de acumulação de cargos a que 

se refere o artigo 31.º da Lei n.º 62/VIII/2014, de 23 de abril; 

ix. Aviso sobre política de seleção e avaliação dos membros dos órgãos de administração e 

fiscalização, o qual estabelece indicações às instituições financeiras para poderem assegurar a 

elaboração e implementação de uma política de seleção e avalição dos membros dos órgãos de 

administração e fiscalização; 

x. Código de Governo dos Bancos, o qual trata da fixação de critérios de boa governação que, 

atento às suas especificidades, se revestem de maior relevo para a atividade desenvolvida pelas 

instituições financeiras; 

xi. Aviso que estabelece regras sobre o conteúdo do relatório anual das instituições financeiras. 

Por seu turno, visando a adequação às alterações preconizadas pelas Leis n.º 119/VIII/2016 e 

120/VIII/2016, ambas de 24 de março, à Lei n.º 27/VIII/2013, de 21 de janeiro, e à Lei n.º 38/VII/2009, de 

27 de abril, respetivamente, que estabelecem medidas de natureza preventiva e repressiva contra o 

terrorismo e o seu financiamento, e medidas destinadas a prevenir e reprimir o crime de lavagem de 

capitais, bens, direitos e valores, respetivamente, trabalhou-se, no ano de 2016, um projeto de Aviso que 

estabelece regras sobre os mecanismos, condições e procedimentos necessários ao cumprimento dos 

deveres preventivos da lavagem de capitais e financiamento do terrorismo no âmbito do sistema 

financeiro. 

No quadro da regulamentação da Lei n.º 62/VIII/2014, de 23 de abril, foi publicado o Aviso n.º 16/2016, de 

06 de outubro, aplicável aos bancos de transição constituídos por deliberação do Banco de Cabo Verde no 

âmbito das suas atribuições para aplicar medidas de resolução aos bancos e às suas sucursais no 

estrangeiro e, caso o Banco de Cabo Verde assim o determine ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 

143.º da Lei das Atividades e das Instituições Financeiras, a outras instituições de crédito sujeitas à lei 

pessoal estrangeira.  

Ainda, entraram em vigor no início de 2017 dois projetos de regulamentos trabalhados em 2016, 

designadamente, a Instrução Técnica n.º 188/2017, de 31 de janeiro, que veio esclarecer, relativamente ao 

Aviso n.º 7/2015, de 24 de dezembro, que o valor líquido de balanço dos imóveis adquiridos em 

recuperação de crédito próprio, no período entre 2013 e 2016, deve ser deduzido aos fundos próprios, com 

início no ano de 2018, sendo 45% neste mesmo ano e 55% em 2019 e assim sucessivamente até 2022, bem 

como definir o modelo de reporte das informações respeitantes aos bens recebidos em recuperação de 

crédito próprio; e o Aviso que altera o ponto 4 do Aviso n.º 4/2007, de 25 de fevereiro de 2008, 

aumentando o rácio de solvabilidade para 12%. 
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No caso específico do setor segurador, no início do ano de 2016, foram publicados os seguintes Avisos: 

i. Aviso n.º 1/2016, de 03 de fevereiro, que estipula os princípios e as regras dos sistemas de 

gestão de riscos e de controlo interno a implementar pelas empresas seguradoras; 

ii. Aviso n.º 2/2016, de 03 de fevereiro, que aprova a tabela de comissões de mediação e de 

cobrança para os seguros novos e continuados; e 

iii. Aviso n.º 3/2016, de 03 de fevereiro, que estabelece os valores mínimos das comissões exigidas 

aos mediadores de seguros, pessoas singulares e coletivas, para que não lhes seja cancelada a 

respetiva inscrição. 

Foi, igualmente, finalizado o projeto de Decreto-Lei das taxas cobradas pelo BCV no âmbito do exercício de 

supervisão e regulação do setor financeiro, bem como no que diz respeito aos serviços cambiais prestados 

enquanto banco central. Tal projeto de diploma advém do novo panorama legislativo-fiscal vigente no país, 

tendo em conta a promulgação dos novos Códigos Tributários – Código Geral Tributário, Código de 

Processo Tributário e Código das Execuções Tributárias, aprovados, respetivamente, pelas Leis n.º 

47/VIII/2013 e n.º 48/VIII/2013, ambas de 20 de dezembro, e pela Lei n.º 49/VIII/2013, de 26 de dezembro 

- e a recente entrada em vigor do Regime Geral das Taxas e Contribuições, aprovado pela Lei n.º 

100/VIII/2015, de 10 de dezembro. 

No âmbito da regulação da Lei n.º 83/VIII/2015, de 16 de janeiro, que estabelece o regime jurídico das 

atividades de microfinanças, foram publicados os seguintes Avisos: 

i. Aviso n.º 4/2016, de 2 de agosto, que estabelece regras relativamente à dimensão das 

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

categoria A; 

ii. Aviso n.º 5/2016, de 2 de agosto, que estabelece os limites de crédito e de depósitos e regime 

de taxas de juro aplicáveis às instituições de microfinanças de categoria A; 

iii. Aviso n.º 6/2016, de 2 de agosto, que estabelece regras quanto às operações permitidas às 

caixas de poupança e crédito e de crédito agrícola e às aplicações financeiras das cooperativas 

de poupança e crédito; 

iv. Aviso n.º 7/2016, de 2 de agosto, que estabelece regras relativamente à solvabilidade das 

instituições de microfinanças; 

v. Aviso n.º 8/2016, de 2 de agosto, que estabelece regras quanto a reservas a constituir pelas 

instituições de microfinanças; 

vi. Aviso n.º 9/2016, de 2 de agosto, que estabelece regras quanto ao sistema de reporte a ser 

adotado pelas instituições de microfinanças; 

vii. Aviso n.º 10/2016, de 2 de agosto, que estabelece regras relativamente à classificação de 

operações de crédito e provisões a constituir pelas instituições de microfinanças; 
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viii. Aviso n.º 11/2016, de 2 de agosto, que estabelece regras relativamente à supervisão das 

instituições de microfinanças; 

ix. Aviso n.º 12/2016, de 2 de agosto, que estabelece regras relativamente à participação das 

instituições de microfinanças no capital de sociedades comerciais; 

x. Aviso n.º 13/2016, de 2 de agosto, que estabelece regras relativamente a imobilizações das 

instituições de microfinanças; 

xi. Aviso n.º 14/2016, de 2 de agosto, que estabelece regras relativamente a posições cambiais, 

cobertura de responsabilidades e limites à concentração de riscos de crédito e afins das 

instituições de microfinanças; 

xii. Aviso n.º 15/2016, de 2 de agosto, que estabelece regras relativamente ao sistema de 

governança das instituições de microfinanças e informações ao Governo. 

 

No âmbito da Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários, merece destaque o Regulamento nº 

1/2016, de 6 de maio, o qual determina que os emitentes de ações ou de obrigações admitidas à 

negociação na Bolsa de Valores de Cabo Verde divulgam em capítulo do relatório anual de gestão 

especialmente elaborado para o efeito ou em anexo a este, um relatório detalhado sobre a estrutura e as 

práticas de governo societário de acordo com o modelo fixado em anexo ao regulamento. 

Ainda em 2016, foram aprovados os seguintes normativos: 

i. Portaria nº 23/2016, de27 de julho, a qual tem como objeto a designação da entidade gestora 

do Fundo de Contra Garantia Pública (FCP), nos termos das competências e finalidades 

definidas pela lei; 

ii. Instrução Técnica nº 187/2016, de 25 de maio, que regulamenta que as instituições financeiras 

bancárias devem reportar ao BCV a situação analítica, em conformidade com as normas 

internacionais de relato financeiro (IFRS), bem como os mapas detalhados de créditos 

concedidos e de contas de depósitos de seus clientes. 

iii. Decreto-Lei nº 52/2016, de 10 de outubro, o qual autoriza o Banco de Cabo Verde, 

excecionalmente, a ser o depositário do Fundo de Pensões fechado que vai constituir, a favor 

dos beneficiários do seu sistema privativo de pensões, podendo geri-lo diretamente, sem a 

necessidade de criação de uma sociedade gestora 

Por fim, vale destacar a publicação, no início de 2017, da Resolução n.º 27/2017, de 21 de abril, que 

autoriza o Ministro das Finanças para, em nome do Governo, proceder à negociação e à aquisição da 

totalidade das participações sociais detidas pelas entidades privadas na CVGarante - Sociedade de Garantia 

Mútua, S.A.  
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Caixa 4: Prevenção de utilização do sistema financeiro nacional para os crimes de 

lavagem de capitais e financiamento do terrorismo  

O Banco de Cabo Verde, enquanto supervisor e regulador do sistema financeiro, detém competências de regulação e 

supervisão no âmbito da prevenção e repressão dos crimes de lavagem de capitais e financiamento do terrorismo no 

sistema financeiro.  

Efetivamente, o Banco de Cabo Verde tem um papel fulcral na prevenção e repressão do crime de lavagem de 

capitais, direitos e valores no âmbito do sistema financeiro, na medida em que, nos termos da alínea a) do artigo 5.º 

e artigo 7.º da Lei n.º 38/VII/2009, de 27 de abril, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 120/VIII/2016, de 24 de 

março, é a entidade de regulação e supervisão para as instituições financeiras, relativamente aos deveres 

estabelecidos no diploma que visam prevenir e reprimir o crime de lavagem de capitais.  

O diploma dispõe, no seu artigo 6.º, que compete às autoridades de regulação e supervisão regular, fiscalizar, 

inspecionar e garantir o cumprimento do disposto na Lei, competindo-lhes, entre outras medidas, especificamente: 

a) Editar regras de boas práticas com o propósito de combater a lavagem de capitais e outros bens; 

b) Aprovar regulamentos de execução, orientações e recomendações para ajudar as entidades sujeitas no 

cumprimento das obrigações previstas na Lei; 

c) Aprovar regulamentos que obriguem as entidades sujeitas a aplicar medidas de diligência reforçadas, ou 

outras medidas, relativamente a relações de negócio e operações com pessoas singulares e coletivas e 

instituições financeiras de países que não aplicam normas internacionais de prevenção à lavagem de 

capitais, ou não as aplicam de forma satisfatória; 

d) Acompanhar e fiscalizar a aplicação das regras e medidas de prevenção;  

e) Emitir diretivas sobre a forma como as entidades sujeitas devem apresentar à Unidade de Informação 

Financeira (UIF) comunicações de operações suspeitas. 

Por seu turno, o Estado de Cabo Verde ratificou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC), 

através da Resolução da Assembleia Nacional n.º 31/VII/2007, de 22 de março de 2007.Uma das preocupações da 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção é prevenir, detetar e dissuadir com maior eficácia as 

transferências internacionais de ativos adquiridos ilicitamente e a fortalecer a cooperação internacional para a 

recuperação destes ativos26. 

Por força das competências, atribuídas pela Lei n.º 61/VIII/2014, de 23 de abril, (Lei de Bases do Sistema Financeiro) 

e Lei n.º 62/VIII/2014, de 23 de abril, (Lei das Atividades e das Instituições Financeiras), e especificamente pela Lei 

n.º 38/VII/2009, de 27 de abril, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 120/VIII/2016, de 24 de março, o Banco 

de Cabo Verde acaba por ter um papel preponderante na regulação e fiscalização das medidas que visam prevenir a 

lavagem de capitais, bem como na recuperação de ativos, estabelecidas, respetivamente, nos artigos 14.º e 51.º e 

seguintes da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.  

No âmbito da competência regulamentar, o Banco de Cabo Verde aprovou e publicou, há alguns anos, dois 

                                                            
26

 A este respeito veja-se o Preâmbulo da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 
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regulamentos, a Instrução Técnica n.º 149/2009, de 04 de novembro, que tem por objeto prevenir que o sistema 

financeiro seja utilizado para a prática do crime de lavagem de capitais através das instituições financeiras; e a 

Instrução Técnica n.º 167/2012, de 12 de novembro, que aprovou um Guia com instruções que as empresas de 

seguros e os mediadores de seguros devem seguir com vista à prevenção e combate a lavagem de capitais, 

normativos que estão sendo adaptados às novas exigências da lei.  

Assim, com vista à adaptação às alterações preconizadas, sobretudo, pela Lei n.º 120/VIII/2014, de 24 de março, o 

Banco de Cabo Verde colocou em Consulta Pública no passado dia 24 de abril, um projeto de Aviso sobre as 

condições, mecanismos e procedimentos necessários ao efetivo cumprimento dos deveres preventivos da lavagem 

de capitais e financiamento do terrorismo no âmbito da prestação de serviços financeiros sujeitos à supervisão do 

Banco de Cabo Verde. 

Este projeto de Aviso é aplicável ex vi do artigo 39.º da Lei n.º 27/VIII/2013, de 21 de janeiro, alterada pela Lei n.º 

119/VIII/2016, de 24 de março, à prevenção do financiamento do terrorismo.  

O projeto de Aviso trata das regras que as instituições financeiras e demais entidades equiparadas estão sujeitas, no 

desempenho da respetiva atividade, para cumprimento dos deveres:  

i. De avaliação e abordagem dos riscos inerentes à atividade desenvolvida; 

ii. De identificação e verificação de identidade dos clientes regulares e ocasionais  

iii. De diligência relativamente ao cliente, à relação de negócio, à determinação da origem e destinos dos 

fundos, aos bancos correspondentes, e aos de fachada; 

iv. De recusa de início da relação de negócio, caso a instituição financeira não tenha todas informações 

necessárias; 

v. De conservação de documentos, por sete anos; 

vi. Dever de exame de condutas, atividades ou operações cujos elementos caracterizadores as tornem 

particularmente suscetíveis de poderem estar relacionadas com os crimes de lavagem de capitais e 

financiamento do terrorismo, mesmo quando não tenham qualquer conhecimento concreto sobre a 

atividade criminosa que poderá estar subjacente ao mesmo; 

vii. De comunicação à UIF, independentemente da suspeita, de operações em numerário de que tenham 

conhecimento cujos montantes sejam iguais ou superiores a 1.000.000$00 (um milhão de escudos), 

tratando-se de uma única ou várias operações que pareçam relacionadas; 

viii. De abstenção, e quando as instituições financeiras considerem não ser possível abster-se de executar 

operações, devem fazer constar de documento ou registo escrito as razões dessa impossibilidade, as quais 

deverão integrar o conjunto de informações a enviar à UIF, nos termos do citado preceito; 

ix. De colaboração, perante as autoridades judiciais, entidade de supervisão e Unidade de Informação 

Financeira (UIF);  

x. De confidencialidade que se traduz na proibição de revelar factos que estejam a ser investigados; 

xi. De controlo, que determina que as instituições devem dispor de um sistema de controlo interno adequado 

e proporcional à dimensão, natureza e complexidade da sua estrutura organizacional e da atividade por si 

prosseguida, à natureza e magnitude dos riscos assumidos ou a assumir e ao grau de centralização e 

delegação de autoridade estabelecido na instituição; assim como devem dispor de uma Função Compliance 

independente e autónoma; 

xii. De formação, que estabelece que as instituições supervisionadas devem definir e aplicar uma política 

formativa adequada às funções concretamente exercidas pelos colaboradores relevantes em matéria de 

prevenção da lavagem de capitais e financiamento do terrorismo e que vise assegurar aos mesmos um 

conhecimento pleno, permanente e atualizado da lei aplicável na matéria. 
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Para além de aspetos relacionados com a parte regulamentar, o Banco de Cabo Verde tem participado noutras 

iniciativas no âmbito da prevenção da lavagem de capitais e financiamento do terrorismo. Neste contexto, o Banco 

de Cabo Verde participa no primeiro exercício de Avaliação Nacional de Riscos de lavagem de capitais e de 

financiamento do terrorismo (ANR), que surge da necessidade de Cabo Verde estar em conformidade com a 

Recomendação 1 do Grupo de Ação Financeira. 

O Grupo de Ação Financeira - GAFI27 publicou um conjunto de Recomendações que estabelecem um quadro 

abrangente e consistente de medidas que os países devem implementar de modo a combater o branqueamento de 

capitais e o financiamento do terrorismo, bem como o financiamento da proliferação de armas de destruição maciça.  

A revisão das referidas Recomendações, em fevereiro de 2012, determinou uma alteração fundamental na 

perspetiva da luta contra a lavagem de capitais e o financiamento de terrorismo, consagrando uma abordagem 

baseada no risco.  

A avaliação nacional dos riscos de lavagem de capitais e de financiamento do terrorismo (ANR) consiste em 

identificar, avaliar e compreender os riscos de lavagem de capitais e financiamento do terrorismo a que o país se 

encontra sujeito. Definir as medidas a tomar, incluindo a designação de uma autoridade ou um mecanismo para 

coordenar as ações, avaliar os riscos e aplicar os recursos, destinados a garantir que os mesmos sejam mitigados de 

forma eficaz. E, com base nessa avaliação, Cabo Verde deverá aplicar uma abordagem baseada no risco (ABR) de 

forma a garantir que as medidas sejam proporcionais aos riscos identificados, trançando assim um plano eficiente de 

alocação de recursos na luta contra a lavagem de capitais e combate ao financiamento do terrorismo (LBC / CFT). 

Outrossim, a Avaliação Nacional de Riscos visa não só colocar Cabo Verde em inteira conformidade com os novos 

padrões internacionais de luta contra a lavagem de capitais e o financiamento de terrorismo, mas, sobretudo, o 

dotar - e às suas autoridades - de um instrumento essencial para, mais eficazmente, utilizar os escassos recursos 

disponíveis nas medidas preventivas proporcionais à natureza dos riscos, otimizando dessa forma os seus esforços. 

O exercício, coordenado a nível nacional pela UIF - Unidade de Informação Financeira, abrange entidades públicas e 

privadas nacionais com papel relevante na prevenção da lavagem de capital e financiamento de terrorismo. O Banco 

de Cabo Verde, enquanto supervisor do sistema financeiro, participa em dois grupos de trabalho, o grupo de análise, 

simultâneo, dos setores bancário, segurador e mercado de valores mobiliários, e outro grupo de análise das demais 

instituições financeiras.  

Ainda, Cabo Verde, por ser membro do Grupo Intergovernamental de Ação Contra a Lavagem de Capitais (GIABA), 

será alvo, no quarto trimestre de 2017 (4ºT2017), da segunda avaliação mútua. Nesta avaliação será examinada a 

conformidade técnica do país com as 40 Recomendações do GAFI e a sua aplicação efetiva. 

 

 

                                                            
27

 Organismo intergovernamental responsável pelo estabelecimento de normas e promoção da implementação efetiva de medidas legais, 
regulamentares e operacionais para o combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo, ao financiamento da proliferação, 
bem como a outras ameaças à integridade do sistema financeiro internacional. Em colaboração com outros intervenientes a nível internacional, o 
GAFI procura igualmente identificar vulnerabilidades a nível nacional com o objetivo de proteger o sistema financeiro internacional de utilizações 
abusivas. 
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5.1 Riscos Relacionados com a Evolução do Ambiente Macroeconómico e 

Financeiro 

O contexto externo da economia cabo-verdiana em 2016, não obstante o abrandamento do ritmo de 

crescimento económico dos principais parceiros económicos, impactou positivamente o crescimento da 

procura turística nacional e dos influxos de investimento direto estrangeiro, manteve contidos os preços de 

importações e contribuiu para a estabilização das remessas de emigrantes.  

Ao nível interno, o ambiente macroeconómico foi mais favorável, caracterizando-se pela aceleração do 

crescimento económico e contração dos preços aliados à melhoria das contas externas, ao crescimento 

significativo da oferta monetária estimulada pelo significativo aumento das reservas externas líquidas e à 

redução do défice orçamental. 

Neste contexto, os riscos à estabilidade financeira relacionados com o ambiente macroeconómico e 

financeiro, à semelhança do observado em 2015, apresentaram um perfil descendente. 

5.2 Riscos Relacionados com a Evolução da Situação Financeira de Empresas e 

Particulares 

A evolução favorável do contexto económico externo e interno, a deflação dos preços, o aumento das 

remunerações de algumas classes profissionais do setor público, não obstante a contenção salarial, a ligeira 

redução das taxas ativas, bem como a menor restritividade dos critérios e das condições de conceção dos 

empréstimos, terão contribuído positivamente para a melhoria sensível da situação financeira de 

particulares. As empresas ter-se-ão, igualmente, beneficiado desta conjuntura mais favorável, ainda que o 

seu efeito sobre as respetivas situações financeiras do tecido empresarial nacional seja em menor escala. 

Deste modo, os riscos à estabilidade financeira relacionados com a evolução da situação financeira de 

particulares mostraram um perfil tendencialmente descendente. No que concerne às empresas, a redução 

do risco terá sido menos acentuada, dadas as incertezas e riscos que ainda condicionam a recuperação do 

tecido empresarial nacional, mantendo-se ainda a um nível elevado. 

5.3 Riscos Relacionados com o Mercado de Valores Mobiliários 

Não obstante a conjuntura macroeconómica favorável, a continuidade da crise, especialmente no setor 

imobiliário-turístico, impactou negativamente a rendibilidade de algumas empresas emitentes e, deste 

modo, condicionou o cumprimento das respetivas obrigações contratuais e culminou, em certos casos, em 

dação em cumprimento.  

No entanto, considerando a baixa exposição do setor bancário aos valores mobiliários de emitentes 

privados (1,5 por cento do ativo total), pese embora a baixa liquidez dos títulos e a ineficiência do mercado 

secundário, o risco de exposição a este segmento do mercado de valores mobiliários configurou-se baixo. 
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A maior exposição da banca manifesta-se no segmento de emitentes públicos, setor de risco muito baixo, 

cuja dívida titulada representava, em 2016, cerca de 11,1 por cento do ativo.  

Tendo em conta o nível de exposição e a natureza dos emitentes, os riscos relacionados com a exposição ao 

mercado de valores mobiliários afiguram-se baixos. 

5.4 Riscos Relacionados com o Desempenho e a Gestão das Instituições 

No setor bancário, pese embora a redução do resultado líquido e da rendibilidade, observaram-se na 

maioria das instituições, contrariamente ao que se registara em 2015, melhorias dos resultados líquidos e 

da rendibilidade.  

A melhoria dos níveis de rendibilidade e o aumento dos fundos próprios constituem fatores que devem 

aumentar a sua capacidade de autofinanciamento e minimização do risco de erosão da sua base de capital. 

O crédito com imparidade reduziu ligeiramente, subsistindo, porém, ainda em níveis elevados, o que 

representa um potencial fator à materialização do risco de crédito. Por outro lado, reduziram os níveis de 

cobertura do crédito vencido pelas provisões, embora ainda devam ser mantidos os esforços de melhoria 

de gestão dos riscos e reconhecidas provisões para a cobertura de riscos.  

Relativamente ao setor segurador, registou-se a manutenção da solvência em patamares adequados, 

revelando a manutenção da robustez financeira do setor. 

O desempenho favorável das instituições financeiras terá atenuado os riscos sobre a estabilidade 

financeira. 

Não obstante os esforços nas instituições de reforço dos núcleos de gestão de riscos e de melhoria no seu 

acompanhamento, a análise global dos riscos das instituições permitiu reconhecer, ainda, consideráveis 

limitações de controlo interno e a necessidade de implementação de mecanismos eficazes de gestão de 

riscos.  

Os riscos relacionados com a gestão das instituições mantiveram-se elevados, pelo que exigem da 

supervisão uma contínua e rigorosa monitorização. 

5.5 Riscos Relacionados com a Estrutura do Sistema Bancário 

O setor bancário nacional persistiu estruturalmente concentrado nos mercados de crédito e da poupança 

em duas instituições sistémicas relevantes. A manutenção da robustez destas instituições constitui, do 

ponto de vista prudencial, prioridade da supervisão. 

A elevada exposição de algumas instituições bancárias a um número reduzido de depositantes continuou a 

representar um fator acrescido de risco para a estabilidade do sistema. A diversificação da base de 

financiamento e a gestão adequada da liquidez, não obstante as limitações estruturais do setor, 

constituem, portanto,  desafios importantes, para os quais as instituições devem ser continuamente 

estimuladas.  
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A permanente concentração setorial da carteira de crédito, sobretudo a ativos imobiliários e a um número 

limitado de contrapartes, representou, igualmente, um constrangimento do sistema financeiro e um fator 

de risco adicional em Cabo Verde.  

Os riscos relacionados com a estrutura do setor bancário mantiveram-se elevados, requerendo por isso, 

contínua monitorização por parte da supervisão.  

5.6 Riscos Relacionados com o Sistema de Pagamentos 

O sistema de pagamentos é o canal que assegura a continuidade da atividade de intermediação financeira e 

de prestação de serviços financeiros. A continuidade do funcionamento do sistema de pagamentos e a 

manutenção dos elevados padrões de segurança são cruciais para a estabilidade financeira.   

No geral, o sistema de compensação e o sistema de liquidação funcionaram, em 2016, de forma contínua e 

sem atrasos significativos, tendo sido a disponibilidade de liquidez dos participantes suficiente para 

satisfazer as necessidades da procura. 

A pré-avaliação do sistema de compensação e a preparação de um conjunto de medidas legislativas 

visando a modernização do sistema de pagamentos e mitigação de riscos por parte do Banco de Cabo 

Verde, bem como o processamento das liquidações no SGDL, foram importantes contributos visando a 

modernização, o estabelecimento de um ambiente mais propício ao desenvolvimento do sistema e à 

mitigação de riscos nas liquidações. 

Deste modo, os riscos relacionados com os sistemas de pagamentos evidenciaram em 2016 uma evolução 

descendente e permanecem contidos. 

5.7 Riscos Relacionados com o Contágio entre as Instituições Financeiras 

As interligações entre as instituições financeiras, via canal de crédito ou participações societárias, quando 

significativas, podem potenciar a propagação de riscos de uma face às outras, isto é, a disseminação do 

contágio. Este efeito verifica-se quando ocorre uma contaminação dos problemas de uma instituição para 

outras, resultante da natureza do sistema financeiro que promove inter-correlação entre instituições.  

A exposição via canal de crédito consiste na cedência de liquidez no mercado monetário interbancário, 

prática esta, porém, de muito curto prazo, entre um número restrito de instituições e, portanto, pouco 

expressiva.  

A participação qualificada do Instituto Nacional da Previdência Social no capital social de dois bancos 

sistémicos, para além de, simultaneamente, ser depositante nestes e noutras instituições bancárias, é um 

exemplo de situação que contribui para o aumento do risco de contágio. 
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O facto do Instituto Nacional da Previdência Social deter participações qualificadas, ou seja, superior a 5 

por cento, em instituições financeiras, o torna, nos termos da alínea e) do artigo 12.º da Lei n.º 

61/VIII/2014, de 23 de abril, como uma entidade sujeita à regulação e supervisão do Banco de Cabo Verde. 

Por outro lado, a participação de bancos no capital social de outras instituições financeiras não bancárias, 

suscita, igualmente, preocupações relacionadas com o risco de contágio.  

Deste modo, avalia-se o risco relacionado com o contágio como importante, embora médio. 

5.8 Avaliação Global da Estabilidade do Sistema Financeiro 

A estabilidade do sistema financeiro nacional, medida pelo Z-Score28, permitiu porém reconhecer face a 

2015, um aumento do indicador do nível de 2,0 para 2,4, que se traduz na redução de probabilidade de 

falência das instituições. Note-se, contudo, que o Z-Score ainda que seja um indicador agregado do nível de 

probabilidade de falência das instituições, não leva em consideração fatores de risco como as condições 

macro-económicas, a situação financeira de clientes bancários nem outros elementos de caracter 

qualitativo, merecendo por isso uma análise com reservas no que diz respeito à avaliação global da 

estabilidade do sistema financeiro.   

Gráfico 44 – Evolução do Z-Score 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

Os resultados dos testes de stress permitiram identificar a baixa resiliência das instituições, face à 

materialização do risco de crédito em condições muito adversas. 

                                                            
28

 A variável Z-Score é definida pela relação  (ROA +  (C )/A)/σROA, em que ROA representa o retorno do ativo; C os Fundos Próprios e A o Ativo;  
σROA é o desvio padrão do retorno do ativo nos últimos cinco anos; calculado apenas para os quatro maiores bancos do sistema bancário 
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Assim, a análise conjugada das condições da estabilidade financeira, aliada aos resultados dos testes de 

stress, permite reconhecer uma ligeira melhoria nas condições de estabilidade do sistema face a choques 

sistémicos, não obstante a manutenção do nível global de riscos em patamares ainda elevados e a 

persistência de consideráveis e potenciais fatores de risco à estabilidade financeira. 

A capacidade de supervisão do sistema financeiro deverá, por isso, ser continuamente reforçada, de forma 

a monitorizar todas as fontes de risco sistémico e a atuar de modo atempado para mitigar os seus efeitos, e 

a garantir a robustez das instituições financeiras e a manutenção da estabilidade do sistema financeiro 

nacional.  

5.9 Perspetivas de Evolução dos Riscos para a Estabilidade Financeira 

Segundo as projeções do FMI, espera-se para 2017 uma conjuntura económica global menos favorável para 

as economias avançadas, porém, relativamente estável para as economias dos países emergentes e em 

desenvolvimento. Destacando o caso dos principais parceiros económicos de Cabo Verde, a economia da 

Área do Euro deverá, de acordo com o FMI, manter a trajetória de modesta recuperação. 

As previsões do Banco de Cabo Verde, embora realizadas numa conjuntura de incertezas, sugerem um nível 

da atividade económica em 2017 inferior ao registado no ano anterior, devendo o crescimento económico 

aproximar-se do limite inferior do intervalo três a quatro por cento. 

Antecipa-se alguma melhoria das condições no mercado de trabalho, sobretudo relacionada com o 

aumento dos investimentos privados e um aumento significativo da formação bruta de capital fixo privado, 

sustentada pela implementação dos projetos de investimento externo. Aguarda-se, porém, uma redução 

dos investimentos públicos. O nível de preços deverá manter-se contido, situando-se num intervalo entre 

zero e um por cento.  

Projeta-se uma recuperação do setor da construção e antecipam-se desempenhos favoráveis dos setores 

do alojamento e restauração, da indústria transformadora e do comércio. 

Perspetiva-se um aumento do défice comercial e o agravamento do défice corrente, devendo a balança de 

pagamentos manter-se, contudo, superavitária, com o incremento das reservas externas líquidas a garantir 

acima de seis meses de importações de bens e serviços. 

Deste modo, os riscos à estabilidade do sistema financeiro relacionados com o contexto macroeconómico e 

financeiro são descendentes e deverão manter-se contidos. 

A previsão do crescimento do crédito à economia em torno de três por cento, a necessidade de contínuo 

saneamento do balanço dos bancos, a melhoria da confiança dos agentes económicos e o cofinanciamento 

de empreendimentos turísticos de promotores estrangeiros, deverão favorecer a redução das restrições ao 

financiamento. 

A contenção dos preços, as perspetivas de recuperação de alguns setores importantes da economia, a 

melhoria das condições de trabalho, o aumento do nível de confiança dos agentes económicos e a 
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reestruturação do sistema de garantia e contragarantia do crédito, deverão contribuir para minimização do 

risco de incumprimento dos mutuários.  

Assim, os riscos associados à situação financeira de empresas não financeiras e particulares deverão 

apresentar um perfil ligeiramente descendente. 

Relativamente ao mercado de valores mobiliários, o nível de exposição a este mercado de valores 

mobiliários deverá manter-se inalterado. Deste modo, os riscos relacionados com o mercado de valores 

mobiliários, classificados com sendo de nível baixo, não deverão agravar-se a curto e médio prazo. 

A materializar-se este cenário de previsões para 2017, mantêm-se elevadas as expetativas de melhoria do 

desempenho das instituições. Os riscos associados ao desempenho das instituições financeiras assumem 

um perfil descendente. 

Não obstante os continuados esforços de recuperação do crédito vencido, a receção dos bens em dação, a 

par da redução, embora ligeira, dos rácios de incumprimento, a elevada exposição setorial da carteira de 

crédito e a alta probabilidade de perdas, atestada pelos testes de stress, suscitam preocupações quanto à 

materialização do risco de crédito uma vez que a margem de operacionalização é relativamente pouco 

favorável.  

Deverá ser significativamente melhorada a gestão eficaz de riscos nas instituições, com a adoção de 

mecanismos adequados de identificação, mensuração, monitorização e mitigação de riscos, assim como 

com a adequada cobertura do risco pelas provisões e pelas imparidades.  

Deste modo, os riscos relacionados com a gestão das instituições deverão manter-se ainda em patamares 

elevados. 

A exposição da carteira de crédito permanece elevada face a determinados setores económicos, 

nomeadamente aos setores da habitação, construção e do imobiliário e serviços sociais e pessoais. Não 

obstante os esforços de recuperação e a receção dos bens dados em dação, com o moderado crescimento 

do crédito previsto para 2017, o nível de exposição não deverá, no curto prazo, reduzir. 

O financiamento bancário permanece concentrado face a um número restrito de depositantes. Esta 

situação deverá manter-se no curto e médio prazo, pelo que, não se espera que os riscos associados à 

estrutura do setor bancário venham a agravar-se. 

Considerando os continuados esforços de superintendência do Banco de Cabo Verde ao sistema de 

pagamentos, através da adequação da legislação, modernização e implementação de adequados 

mecanismos de gestão e controlo de operações, os riscos para a estabilidade financeira relacionados com o 

sistema de pagamentos deverão manter-se relativamente baixos e com perfil descendente. 

Apesar das interligações existentes entre o sistema bancário e as outras instituições financeiras não 

bancárias, os riscos relacionados com o contágio deverão manter-se contidos. 
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O Banco de Cabo Verde, enquanto supervisor e regulador do sistema financeiro, estabeleceu um conjunto 

de estratégias, medidas e recomendações, com o objetivo de reforço da capacidade de resiliência do 

sistema financeiro face às fontes de riscos. 

Quadro 17 – Vulnerabilidades e riscos do sistema financeiro nacional 
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Continuidade das ações de supervisão onsite 

Em 2016, o Banco de Cabo Verde deu continuidade a importantes ações de supervisão onsite às instituições 

de crédito, abrangendo igualmente as instituições de autorização restrita (ICAR), com a finalidade de 

abarcar o risco de lavagem de capitais. As ICAR´s possuem um âmbito de atuação no mercado financeiro 

nacional mais limitado, não podendo se relacionar com residentes. 

Identifica-se como sendo um risco potencialmente relevante o de reputação, pelo que, ações de inspeção 

com enfoque na prevenção à lavagem de capitais assumem particular importância. 

Ações de idêntica natureza deverão ser alargadas a todas as outras instituições autorizadas a operar no 

território nacional, com vista à preservação da boa imagem e de um elevado padrão reputacional do 

sistema financeiro nacional, indo ao encontro das melhores práticas e recomendações internacionais. 

Promoção de encontros de trabalho com as instituições financeiras   

Em 2016, o Banco de Cabo Verde deu continuidade aos encontros de trabalho com as administrações  das 

instituições financeiras e os técnicos, visando a discussão de temas de atualidade relacionados com o 

funcionamento dos bancos e a gestão de riscos, bem como de problemas e constrangimentos com que se 

defronta o sistema bancário. Estas ações devem prosseguir, visando o estabelecimento de um estreito 

canal de comunicação entre a autoridade supervisora e as instituições supervisionadas. 

Prossecução da política de restrições à distribuição de dividendos, com vista ao reforço da solvabilidade 

O Banco de Cabo Verde deliberou a medida de restrição às instituições bancárias de distribuição de 

dividendos em 2016 relativamente aos resultados de 2015. A medida, já adotada desde 2012, visa reforçar 

a base de capital dos bancos, face ao risco potencialmente elevado de perdas na carteira de crédito e à 

necessidade de constituição de provisões e de imparidades por perdas incorridas na carteira, porém, ainda 

não reconhecidas nas contas. 

Enquanto se mostrar necessário, o Banco de Cabo Verde deverá implementar a medida de restrição de 

dividendos, que constitui uma importante ferramenta de política macroprudencial, tendo sempre como 

objetivo primário a garantia de uma robusta solidez das instituições e a salvaguarda da estabilidade do 

sistema financeiro. 

Manutenção da exigência de adequada cobertura de riscos pelas provisões e pelas imparidades 

O Banco de Cabo Verde deverá, em 2017, manter a exigência às instituições bancárias de implementação 

de melhorias significativas na avaliação do risco das operações e dos clientes, em cumprimento escrupuloso 

do disposto no Aviso sobre avaliação do risco de crédito e constituição de provisões, visando a cobertura 

adequada de riscos pelas provisões. De igual modo, as instituições são incentivadas, através dos seus 

modelos de imparidades, a proceder a uma avaliação rigorosa de perdas e a constituir um nível adequado 

de imparidades correspondentes. 
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Elevação do rácio mínimo de solvabilidade para 12 por cento 

Em decorrência da necessidade de reforço da solvabilidade das instituições bancárias, o Banco de Cabo 

Verde deliberou a elevação do rácio de solvabilidade dos atuais 10 por cento para o mínimo de 12 por 

cento. 

O fortalecimento da base de capital manifesta-se de extrema importância, uma vez que aumenta a 

capacidade de absorção de perdas, sobretudo numa conjuntura marcada, ainda, por incertezas e riscos que 

ameaçam o sistema financeiro nacional. 

Continuidade do processo de avaliação dos riscos nos bancos  

No âmbito da supervisão baseada em riscos, o Banco de Cabo Verde prosseguiu o processo de avaliação de 

riscos das instituições bancárias, iniciado em 2015, relativamente às duas maiores instituições bancárias 

nacionais. O processo permite a avaliação adequada do perfil de risco de cada instituição, considerando o 

conjunto de todos os riscos subjacentes às atividades de intermediação financeira. Os resultados 

constituem importantes contributos à elaboração da matriz de riscos de cada instituição individualmente e 

do sistema como um todo, bem como à definição das prioridades da supervisão. 

O processo de avaliação dos riscos pretende, posteriormente, ser implementado a todo o universo do 

sistema bancário nacional. 

Continuidade aos esforços da regulação para reforço da estabilidade financeira 

Na sequência da entrada em vigor da Lei de Bases do Sistema Financeiro (Lei n.º 61/VIII/2014, de 23 de 

Abril) e da Lei das Atividades e das Instituições Financeiras (Lei n.º 62/VIII/2014, de 23 de Abril), visando a 

implementação prática das mesmas, foram desenvolvidos, em 2016, com previsão de publicação para 

2017, importantes Avisos, nomeadamente sobre os fundos próprios, sobre o de rácio de Solvabilidade, 

entre outros. 

Uma outra importante medida regulamentar que importa salientar, trata-se do projeto de Aviso que 

estabelece regras sobre os mecanismos, condições e procedimentos necessários ao cumprimento dos 

deveres preventivos da lavagem de capitais e financiamento do terrorismo no âmbito do sistema 

financeiro. 

No caso específico do setor segurador, no início do ano, foram publicados importantes avisos, visando 

estipular princípios e regras de gestão de riscos,  bem como dos valores mínimos das comissões exigidas 

aos mediadores de seguros, pessoas singulares e coletivas. 

No âmbito das microfinanças, foram publicados os Avisos que visam a regulamentação da Lei n.º 

83/VIII/2015, de 16 de janeiro. 
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Foi, igualmente, ainda em 2016, finalizado a proposta  de Decreto-Lei das Taxas cobradas pelo BCV no 

âmbito do exercício de supervisão e regulação do setor financeiro, bem como no que diz respeito aos 

serviços cambiais prestados enquanto banco central.  

Com vista à contínua modernização do sistema financeiro, devem ser permanentes os esforços de âmbito 

regulamentar, visando dotar o sistema financeiro de um quadro legislativo e regulamentar robusto e 

adequado à gestão de riscos. 

Modernização e reforço da segurança dos sistemas de pagamento  

Com vista à modernização e ao reforço da segurança dos sistemas de pagamento, foram introduzidos, em 

2016, desenvolvimentos e modificações na estrutura do SGDL, que impediram a descontinuidade nas 

liquidações, garantindo, deste modo, suficiente liquidez para a liquidação imediata de todas as instruções. 

Para mitigação de riscos associados ao sistema, o Banco de Cabo Verde implementou, igualmente, em 2016 

a “Fila de Espera” (FE), um instrumento de otimização de liquidez, e procedeu a uma pré-avaliação do 

sistema de compensação, nomeadamente nos cheques e transferências bancárias. 

Visando a modernização do sistema de pagamentos, o Banco de Cabo Verde procedeu à preparação de um 

conjunto de medidas legislativas. 

A contínua modernização e o reforço da segurança do sistema de pagamentos representam importantes 

desafios, cuja realização constitui uma importante prioridade do Banco de Cabo Verde. 

Avaliação dos modelos de cálculo de imparidades dos bancos 

A avaliação feita pelo Banco de Cabo Verde aos modelos de cálculo de imparidades implementados pelas 

quatro maiores instituições bancárias nacionais permitiu identificar as limitações e constrangimentos dos 

modelos. No relatório preliminar de avaliação foram tecidas importantes recomendações de melhorias a 

introduzir aos modelos de cálculo de imparidades, estimados potenciais ajustamentos de imparidades a 

serem feitos à carteira de crédito e reconhecida a necessidade de reforço de uma efetiva ownership do 

processo, pela simplificação da sua estrutura e respetiva adequação à realidade e dimensões das 

instituições bancárias nacionais.  

O processo de avaliação deve ser estendido aos restantes bancos, o que permitirá aferir com maior rigor a 

qualidade da carteira dos bancos. 

Prossecução de importantes medidas de fortalecimento da supervisão comportamental  

O papel da supervisão comportamental constitui um dos importantes pilares da solidez e da estabilidade do 

sistema financeiro.  
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Em 2016, foram implementadas importantes ações regulatórias, detetadas e sanadas algumas 

irregularidades e realizado um seminário sobre o risco nas transações eletrónicas.  

Pelo exercício ativo da supervisão comportamental reconhecem-se melhorias na qualidade dos serviços 

prestados pelas instituições bancárias, o que contribuirá para reiterar a continuidade da confiança dos 

clientes nas instituições bancárias e, deste modo, a manutenção da estabilidade do sistema financeiro. 

Implementação da Supervisão Macroprudencial 

A Lei Orgânica do Banco de Cabo Verde, aprovada pela Lei n.º 10/VI/2002, de 15 de julho, atribuiu-lhe a 

competência, a par do objetivo principal da manutenção da estabilidade de preços, de promover, no País, a 

liquidez, a solvência e o funcionamento adequado de um sistema financeiro assente na estabilidade do 

mercado.  

Por seu turno, a reforma do arcabouço legal do sistema financeiro que culminou com a aprovação das duas 

Leis, nomeadamente, a Lei de Bases do Sistema Financeiro, aprovada pela Lei n.º 61/VIII/2014, de 23 de 

abril, e Lei das Atividades e das Instituições, aprovada pela Lei n.º 62/VIII/2014, de 23 de abril, pautou-se 

pelo reforço dos mecanismos de estabilidade financeira, pela proteção dos aforradores e pela promoção de 

uma livre e sã concorrência no mercado financeiro.  

Efetivamente, nos termos do artigo 4.º da Lei de Bases do Sistema Financeiro, o sistema financeiro cabo-

verdiano é estruturado e assente nos pilares de confiança, solidez e estabilidade do sistema financeiro.  

Por outro lado, a Lei de Bases do Sistema Financeiro consagra, pela primeira vez, a competência do Banco 

de Cabo Verde no âmbito da supervisão macroprudencial ao preceituar no n.º 2 do artigo 10.º que no 

tangente à supervisão macroprudencial, esta incide sobre o sistema financeiro como um todo e tem como 

principal função a limitação dos riscos de instabilidade financeira e as perdas daí decorrentes.  

Na mesma senda, o artigo 11.º do referido diploma estabelece como um dos objetivos da regulação e 

supervisão do Banco de Cabo Verde a prevenção do risco sistémico. O artigo 15.º do citado diploma, por 

seu lado, estipula, de modo expresso, que cabe ao supervisor conjuntamente com outras autoridades 

homólogas assegurar uma supervisão eficaz do sistema financeiro, do ponto de vista macroprudencial.  

Destarte, o próximo passo será a revisão da Lei Orgânica do Banco de Cabo Verde, de modo a se coadunar 

com a Lei de Bases do Sistema Financeiro, consagrando um mandato expresso ao Banco de Cabo Verde, 

identificando-o como a autoridade responsável pela definição e execução da política macroprudencial; bem 

como, a efetiva implementação de uma supervisão macroprudencial. 
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Dinamização do Comité de Estabilidade Financeira 

Em dezembro de 2011 foi assinado um memorando de entendimento entre o Banco de Cabo Verde e o 

Ministério das Finanças sobre a Estabilidade Financeira e a Gestão de Crises Bancárias, tendo por objetivo 

garantir a cooperação permanente entre as partes e a preservação da estabilidade do sistema financeiro. 

Neste sentido, o memorando prevê a criação de um Comité de Estabilidade Financeira (CEF) constituído por 

representantes do Ministério das Finanças e do Banco de Cabo Verde e presidido pelos Co-Cordenadores 

nacionais. 

O comité tem por objeto a avaliação de ameaças à estabilidade financeira e, quando apropriado, a 

coordenação ou concertação de ações entre o Banco de Cabo Verde e o Ministério das Finanças. 

Igualmente, o Comité de Estabilidade Financeira é um importante canal para: 

i. O desenvolvimento de instrumentos de gestão e prevenção de crises;  

ii. Elaboração e implementação de planos de contingência no caso duma potencial crise financeira;  

iii. Realização de exercícios de simulação de crises; e 

iv. Deliberação sobre as modalidades práticas de realização de contactos a nível nacional e 

internacional. 

O comité deverá reunir-se numa base trimestral para partilhar avaliações relativas a aspetos importantes 

para a estabilidade financeira e revisitar os procedimentos associados à preparação para fazer face a crises. 

Face à relevância dos aspetos acima referidos, é  entendimento do Banco de Cabo Verde ser de suma 

importância a implementação prática do funcionamento do Comité de Estabilidade Financeira ao mais alto 

nível. 

Articulação entre a política monetária e a estabilidade financeira 

O Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde decidiu, em junho de 2017, diminuir a taxa diretora 

em 200 pontos base para os 1,5 por cento (e, consequentemente, as taxas de Facilidade Permanente de 

Cedência de Liquidez e de Redesconto, por indexação), bem como reduzir a taxa de Facilidade Permanente 

de Absorção de liquidez de 0,25 para os 0,1 por cento. 

As medidas ora adotadas visam essencialmente estimular o financiamento de projetos de investimento 

viáveis e, consequentemente, a atividade económica. 
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Anexo 1 – Indicadores de robustez financeira do sistema bancário e segurador 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

2012 2013 2014 2015 2016

SETOR BANCÁRIO

Adequação de capital

Rácio de adequação global  dos  fundos  próprios 14,2 15,1 15,6 16,1 15,5

Tier I  / Ativos  ponderados  pelo risco 13,9 13,7 14,4 14,8 15,5

Qualidade de ativos

Crédito e juros  vencidos  / crédito total  (Ci rcular nº 150 de 28/12/2009) 8,9 11,7 14,3 13,3 14,2

Crédito com Imparidade (IAS/IFRS) / Crédito Total 14,1 16,4 18,7 16,5 15,5

Crédito em risco / Crédito total 17,3 24,7 29,4 19,6 18,4

Imparidade / Crédito com Imparidade (IAS/IFRS) 53,7 51,6 48,8 54,4 58,3

Imparidade / Crédito Vencido (Circular 150) 84,4 72,0 63,7 67,5 63,4

Rendibilidade

ROE - rendibi l idade dos  capita is  próprios  (antes  de impostos) 3,9 4,9 3,5 5,7 4,0

ROA - rendibi l idade do ativo (antes  de impostos) 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3

MF - Margem financeira  (% do ativo total ) 3,2 2,8 2,4 2,5 2,5

Comissões  l íquidas  (% do ativo total ) 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4

Custos  operacionais/produto bancário 76,5 78,1 82,0 67,5 67,7

Custos  operacionais/ativo total  l íquido 3,2 2,9 2,8 2,3 2,2

Liquidez

Ativo l íquido/ativo total 15,3 22,1 20,4 21,9 24,0

Ativo l íquido /pass ivo de curto prazo 21,4 29,0 25,1 26,8 29,0

Rácio crédito/depós itos 79,1 67,5 61,5 59,5 55,6

SETOR SEGURADOR

Evolução dos  Prémios  Brutos  Emitidos  (%) -3,3 -3,0 -4,0 6,2 5,9

Grau de penetração dos  seguros  na  economia (% do PIB) 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4

Return on Equity  - ROE 10,3 9,4 13,9 11,5 11,7

Grau de cobertura  das  provisões  técnicas  por ativos 169,6 150,6 115,9 108,6 122,4

Margem de solvência 300,8 408,2 379,7 401,8 273,1

(Em percentagem; valores em final de período)
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Anexo 2 – Balanço  e demonstração de resultados agregado do setor bancário 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde  

Caixa  e Disponibi l idades 30 159 24 626 28 918 17,4% Juros  e proveitos  equiparados 9 578 10 203 10 495 2,9%

Apl icações  em insti tuições  crédito 29 721 38 807 45 279 16,7% Juros  e custos  equiparados 4 747 4 890 4 905 0,3%

Crédito sem Imparidade 80 325 85 099 88 879 4,4% MARGEM  FINANCEIRA 4 831 5 313 5 590 5,2%

Títulos  35 953 37 266 42 067 12,9%

Crédito com Imparidade 18 486 16 852 16 294 -3,3% Rendimentos  de instrumentos  de capita l 223 152 35 -76,9%

Imparidade Acumulada -9 029 -9 170 -9 495 3,5% Comissões  Líquidas 845 949 1 007 6,2%

Derivados 0 0 0 Resultados  de at. e pass ivos  ao JV através  de resultados -2 -21 0 -100,4%

Propriedades  de investimentos  10 10 123 1122,0% Resultados  de ativos  financeiros  disponíveis  para  venda 3 1 -22 -1942,4%

Ativos  não correntes  detidos  para  venda 1 382 2 680 90 -96,6% Resultados  de reaval iação cambia l 326 338 262 -22,4%

Ativos  por impostos  correntes  e di feridos 990 1 053 1 098 4,2% Resultados  de a l ienação de outros  ativos 17 0 0

Imobi l i zações  não financ. (l íq.amort.) 5 569 5 712 5 882 3,0% Outros  resultados  de exploração 480 539 416 -22,7%

Outros  ativos 3 999 6 329 8 527 34,7% MARGEM COMPLEMENTAR 1 893 1 958 1 699 -13,2%

TOTAL DO ATIVO 197 565 209 263 227 663 8,8% PRODUTO BANCÁRIO 6 724 7 271 7 289 0,2%

Recursos  de Bancos  Centra is 5 5 6 4,5% Custo com pessoal 2 671 2 754 2 905 5,5%

Recursos  de Insti tuições  de crédito 8 304 8 523 9 959 16,9% Gastos  Gera is  Adminis trativos 2 204 2 114 2 030 -3,9%

Depós itos 160 561 171 417 189 034 10,3%

Obrigações  subordinadas 1 482 1 383 1 420 2,7% CASH FLOW  DE EXPLORAÇÃO 1 850 2 404 2 354 -2,1%

Derivados 0 0 0 Amortização do exercício 661,2 646,0 676,7 4,8%

Pass . não c/c DPV e oper. descontinuadas 0 0 0 Provisões  l íquidas  de repos ições  e anulações -25,9 34,2 8,6 -75,0%

Provisões  diversas 5 343 5 425 5 326 -1,8% Imparidade outros  at. fin. Líq. Revers ./recuperações 636,1 590,8 860,5 45,6%

Pass ivos  por impostos  correntes  e di feridos 179 262 332 26,4% Imparidade de outros  at. l íq. revers ./recuperações 55,8 251,4 180,1 -28,4%

Outros  pass ivos 6 492 6 684 5 947 -11,0% RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 522 882 628 -28,7%

Capita l  e reservas 17 472 17 978 18 731 4,2% Impostos  correntes 31 111 103 -7,2%

Resultados  trans i tados -2 741 -3 165 -3 617 14,3% Impostos  di feridos 23 19 0 -99,2%

Resultado do exercício 467 751 525 -30,1%

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS 197 565 209 263 227 663 8,8% RESULTADO APÓS IMPOSTOS 467 751 525 -30,1%

dez/16
Var. 

(2015/2016)

(em mi lhões  de escudos)

BALANÇO AGREGADO dez/14 dez/15 dez/16
Var. 

(2015/2016)
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS dez/14 dez/15
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Anexo 3 – Resultados dos testes de stress: Rácio Solvabilidade Regulamentar de 10% 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

Situação a 31/12/2016

Cenário adverso - cenário de stress

RISCO DE CRÉDITO

Choques setoriais Número Impacto no capital (milhões de escudos)

    NPL de 12,2%  - Habitação 13,5 -2,4 0 0

    NPL de 20%  - Consumo 14,2 -1,7 0 0

    NPL de 33,3%  - Turismo 14,2 -1,7 0 0

    NPL de 21%  - Construção e Obras Públicas 15,4 -0,6 0 0

    NPL de 43,3%  - Comércio 14,8 -1,2 0 0

    NPL de 29,4%  - Apoio aos negócios, serviços sociais e pessoais 13,1 -2,8 0 0

    Risco de concentração (falência dos 3 maiores devedores) 9,8 -6,2 2 -2 435

RISCO CAMBIAL

Depreciação da moeda nacional em 30% Número Perda (milhões de escudos)

17,25                                      1,3 2 -250

RISCO DE LIQUIDEZ

Número Milhões de escudos

    Cenário de corrida aos depósitos durante 5 dias consecutivos 1 8 643 0 0

    Levantamento diários dos DO e DP à razão de 15% e 10%, respectivamente 2 11 607 1 -201

    Disponibilidades de AL de 30% diáriamente 3 11 032 1 -539

    Transformação diária de AnL de 1% 4 8 356 1 -936

5 4 536 2 -1 522

Fonte: Banco de Cabo Verde

DO - Depósitos à ordem; DP - Depósitos a prazo; NPL (Non performing Loan) - crédito vencido; 

AL - Ativos líquidos; AnL - Ativos não líquidos; DO e DP - Depósitos à ordem e a prazo;  Δ - variação; CVE - escudos cabo-verdianos

Bancos curtos de liquidez
Dias

Δ de Liquidez                                    

(AL - Saques diários)                                 

(milhões de escudos)

Bancos do sistema bancário (80% dos ativos totais)

RS agregado
Bancos com perda 

Δ do RS (pp)

Rácio de solvabilidade (RS) agregado (%)

15,94

Fundos Próprios do agregado (milhões de escudos)

12 518

RS agregado (%)
Bancos descapitalizados (RS < 10%)

Δ do RS (pp)
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Anexo 4 – Resultados dos testes de stress: Rácio Solvabilidade Regulamentar de 12% 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

Situação a 31/12/2016

Cenário adverso - cenário de stress

RISCO DE CRÉDITO

Choques setoriais Número Impacto no capital (milhões de escudos)

    NPL de 12,2%  - Habitação 13,5 -2,4 0 0

    NPL de 20%  - Consumo 14,2 -1,7 0 0

    NPL de 33,3%  - Turismo 14,2 -1,7 0 0

    NPL de 21%  - Construção e Obras Públicas 15,4 -0,6 0 0

    NPL de 43,3%  - Comércio 14,8 -1,2 0 0

    NPL de 29,4%  - Apoio aos negócios, serviços sociais e pessoais 13,1 -2,8 0 0

    Risco de concentração (falência dos 3 maiores devedores) 9,8 -6,2 3 -3 828

RISCO CAMBIAL

Depreciação da moeda nacional em 30% Número Perda (milhões de escudos)

17,2 1,3 2 -250

RISCO DE LIQUIDEZ

Número Milhões de escudos

    Cenário de corrida aos depósitos durante 5 dias consecutivos 1 8 643 0 0

    Levantamento diários dos DO e DP à razão de 15% e 10%, respectivamente 2 11 607 1 -201

    Disponibilidades de AL de 30% diáriamente 3 11 032 1 -539

    Transformação diária de AnL de 1% 4 8 356 1 -936

5 4 536 2 -1 522

Fonte: Banco de Cabo Verde

DO - Depósitos à ordem; DP - Depósitos a prazo; NPL (Non performing Loan) - crédito vencido; 

AL - Ativos líquidos; AnL - Ativos não líquidos; DO e DP - Depósitos à ordem e a prazo;  Δ - variação; CVE - escudos cabo-verdianos

Bancos do sistema bancário (80% dos ativos totais)

RS agregado
Bancos com perda 

Δ do RS (pp)

Rácio de solvabilidade (RS) agregado (%)

15,94

Fundos Próprios do agregado (milhões de escudos)

12 518

RS agregado (%)
Bancos descapitalizados (RS < 12%)

Δ do RS (pp)

Bancos curtos de liquidez
Dias

Δ de Liquidez                                    

(AL - Saques diários)                                 

(milhões de escudos)
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Anexo 5 – Balanço agregado do setor segurador 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

  

ATIVO 5 081 5 020 5 120 2,0%

Caixa  e equiparados  a  depós ito a  ordem 177 249 121 -51,4%

Investimentos  totais 3 209 3 158 3 284 4,0%

Provisões  técnicas  de resseguro cedido 862 937 892 -4,8%

Outros  devedores  por oper. de seguro direto 579 425 424 -0,3%

Outros  Ativos 255 251 399 59,2%

PASSIVO 3 048 2 896 2 940 1,5%

Provisões  técnicas  de seguro direto 1 971 2 042 2 134 4,5%

Outros  credores  por oper. de seguro direto 552 364 386 6,1%

Outros  pass ivos 526 490 420 -14,3%

CAPITAIS PRÓPRIOS 2 033 2 124 2 189 3,1%

Capita l 800 800 800 0,0%

Reservas 904 1 033 1 088 5,4%

Resultados  trans i tados 46 46 46 0,0%

Resultado l íquido do exercício 283 245 255 4,0%

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS 5 081 5 020 5 120 2,0%

(em mi lhões  de escudos)

dez/14 dez/15 dez/16 Var. (2015/2016)
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