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COMUNICADO DO BCV SOBRE O PEDIDO DE 

LICENCIAMENTO DO BANCO SINO-ATLÂNTICO 

 

Na sequência da reportagem publicada no jornal “A Nação” do dia 22 de 

novembro de 2018, citando a publicação China-Lusophone Brief, intitulada 

"Novos Obstáculos nos Projetos do David Chow – Investimentos em risco 

de serem desviados para Moçambique", que "Um eventual chumbo à 

criação do Banco Sino-Atlântico pode levar o empresário chinês David 

Chow a repensar os seus investimentos em Cabo Verde", cabe ao Banco de 

Cabo Verde esclarecer os seguintes factos: 

  

I. A entidade de regulação em momento algum comunicou qualquer 

decisão acerca do processo;  

 

II. No que diz respeito ao memorando de entendimento, citado na 

reportagem, antes de mais, é preciso sublinhar que o artigo 5º 

(Autorização) da Lei das Atividades e das Instituições Financeiras 

(LAIF), aprovada pela Lei nº 62/VIII/2014, de 23 de abril, determina 

que “A constituição de instituições financeiras depende de 

autorização a conceder, caso a caso, pelo Banco de Cabo Verde”. 

De referir que apesar do memorando de entendimento firmado entre 

o Governo de Cabo Verde e o investidor macaense, a constituição de 

instituições financeiras está sujeita ao cumprimento dos requisitos 

jurídico-legais.  

 

III. No que tange à data mencionada de entrega do requerimento para 

constituição do banco, cabe esclarecer que, efetivamente, o processo 

deu entrada no Banco de Cabo Verde a 16 de fevereiro do corrente 

ano e não em novembro de 2017, como refere a reportagem. 

 

IV. Convém destacar que o artigo 6º (Instrução do pedido de autorização) 

da LAIF elenca todos os elementos que devem integrar um processo 

de autorização de instituição financeira, quais sejam:  
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“1. O pedido de autorização é instruído com os seguintes elementos: 

a) Caracterização do tipo de instituição a constituir e projeto 

de contrato de sociedade; 

b) Indicação do tipo de autorização solicitada, se a genérica 

ou restrita, em conformidade com os termos previstos na Lei 

de Bases do Sistema Financeiro; 

c) Programa de atividades, implantação geográfica, estrutura 

orgânica e meios humanos, técnicos e materiais que serão 

utilizados, bem como contas previsionais para cada um dos 

primeiros três anos de atividade; 

d) Identificação dos acionistas fundadores, com especificação 

do capital por cada um subscrito; 

e) Exposição fundamentada sobre a adequação da estrutura 

acionista à estabilidade da instituição; 

f) Declaração de compromisso de que no ato da constituição, 

e como condição dela, se mostrará depositado num banco em 

Cabo Verde, o montante do capital social exigido por lei; 

g) Dispositivos sólidos em matéria de governo da sociedade, 

completos e proporcionais à natureza, nível e complexidade 

das atividades de cada instituição financeira, que incluam: 

i) Uma estrutura organizativa clara, com linhas de 

responsabilidade bem definidas, transparentes e 

coerentes; 

ii) Processos eficazes de identificação, gestão, controlo 

e comunicação dos riscos a que está ou possa vir a estar 

exposta; 

iii)Mecanismos adequados de controlo interno, 

incluindo procedimentos administrativos e 

contabilísticos sólidos e políticas e práticas de 

remuneração que promovam e sejam coerentes com 

uma gestão sã e prudente dos riscos. 
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2. Devem ainda ser apresentadas as seguintes informações relativas 

a acionistas fundadores que sejam pessoas coletivas detentoras de 

participações qualificadas na instituição a constituir: 

a) Contrato de sociedade ou estatutos e relação dos membros 

do órgão de administração; 

b) Balanço e contas dos últimos três anos; 

c) Relação dos sócios da pessoa coletiva participante que 

nesta sejam detentores de participações qualificadas; 

d) Relação das sociedades em cujo capital a pessoa coletiva 

participante detenha participações qualificadas, bem como 

exposição ilustrativa da estrutura do grupo a que pertença. 

3. A apresentação de elementos referidos no número anterior pode 

ser dispensada quando o Banco de Cabo Verde deles já tenha 

conhecimento. 

(…) 

7. O Banco de Cabo Verde pode solicitar aos requerentes 

informações complementares e levar a efeito as averiguações que 

considere necessárias.” 

 

Diferentemente do que foi dito na reportagem, o processo de autorização 

do Banco Sino-Atlântico está incompleto, ou seja, não constam todos os 

elementos legalmente exigidos supratranscritos, razão pela qual, até hoje, 

não permitiu a devida análise e correspondente decisão por parte do Banco 

de Cabo Verde. 

 

Refira-se que: 

 

 A 16 de fevereiro, o promotor submeteu o pedido inicial, com 

inúmeras lacunas de ordem formal e material; 

 

 A 02 de março, o Banco de Cabo Verde, após uma célere análise 

formal, responde ao interessado, informando da incompletude do 

processo relativamente a insuficiências de ordem estratégica, 

económica, operacional e prudencial que não permitem aferir a 
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sustentabilidade do projeto do Banco Sino-Atlântico, devendo ser 

reformulado; 

 

 A 13 de agosto, decorridos cerca de 5 (cinco) meses, o promotor 

envia alguns elementos em falta, comprometendo-se a juntar 

posteriormente os demais, imprescindíveis para a conclusão da 

análise, o que nunca ocorreu; 

 

 A 05 de novembro, o Banco de Cabo Verde reiterou a necessidade 

do envio dos elementos em falta, o que contradiz a reportagem e 

demonstra que o Banco Central nunca revelou qualquer resistência 

nem a este, nem a qualquer outro projeto em particular, estando a 

aguardar a completude do processo e o cumprimento das exigências 

jurídico-legais para a tomada de decisão cabível. 

 

Considerando que o Banco de Cabo Verde, enquanto Autoridade de 

Regulação e Supervisão, tem o dever de zelar pela estabilidade do sistema 

financeiro, e tendo em conta que tal estabilidade depende, também, da 

influência que os principais acionistas possam exercer na atividade das 

instituições financeiras, o rigor na avaliação (a priori) e na monitorização 

(a posteriori) dos acionistas qualificados promotores de projetos no 

sistema financeiro nacional consubstancia-se numa regra prudencial 

fundamental.  

 

Não se trata, portanto, de nenhum obstáculo, estando o Banco de Cabo 

Verde tão-somente no devido cumprimento das suas competências e 

funções na qualidade de Regulador e Supervisor. 

 

Ademais, vale recordar que o Banco de Cabo Verde já havia se 

manifestado, em Comunicado datado de 6 de fevereiro, no sentido de que: 

"face a notícias veiculadas na imprensa nacional e internacional, em 

como o “BCV já recebeu toda a documentação relativa ao processo de 

licenciamento do Banco Sino-Atlântico”, esclarece que, até à data de hoje, 
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dia 06 de fevereiro, não recebeu qualquer pedido para a criação de um 

banco cabo-verdiano com capital chinês, nomeadamente do empresário 

David Chow"
1
.  

 

A reportagem do jornal atribui ao BCV questionamentos acerca do perfil 

do investidor macaense, o que o Banco de Cabo Verde vem desmentir 

veementemente.  

 

Por fim, importa ressaltar, igualmente, que o artigo 8º (Recusa de 

autorização) da LAIF estabelece que o Banco de Cabo Verde tem a 

prerrogativa de recusa da autorização em situações específicas. 

 

 A autorização é recusada sempre que um conjunto extenso de requisitos 

não for cumprido, nomeadamente quando o pedido de autorização não 

estiver instruído com todas as informações e documentos necessários.  

 

No entanto, o n. 2. do citado art.º 8º estabelece que “se o pedido estiver 

deficientemente instruído, o Banco de Cabo Verde notifica os requerentes, 

antes de recusar a autorização, dando-lhes um prazo razoável para suprir 

a deficiência.” E foi o que o BCV fez no caso em apreço. 

 

 O Banco de Cabo Verde reafirma o seu compromisso com o 

desenvolvimento e o aprofundamento do sistema financeiro cabo-verdiano 

bem como com a salvaguarda da sua estabilidade, considerada um pilar 

essencial do referido sistema, que se quer moderno e competitivo, em prol 

do desenvolvimento sustentável do país. 

 

A atuação do Banco Central tem sido e continuará a ser consentânea com 

este objetivo, pelo que acolherá favoravelmente toda a iniciativa que esteja 

                                                           
1
 Vide link: 

http://www.bcv.cv/vPT/Sala%20de%20Imprensa/Noticias/Arquivo/Paginas/Comunicado060220

18.aspx?lst=1&page=2 

 

http://www.bcv.cv/vPT/Sala%20de%20Imprensa/Noticias/Arquivo/Paginas/Comunicado06022018.aspx?lst=1&page=2
http://www.bcv.cv/vPT/Sala%20de%20Imprensa/Noticias/Arquivo/Paginas/Comunicado06022018.aspx?lst=1&page=2
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alinhada neste sentido, na estrita observância do quadro regulatório 

existente. 

 

Nesta perspetiva, o Banco de Cabo Verde, entre outros, na qualidade de 

Regulador e Supervisor e enquanto conselheiro financeiro do Governo, 

vem dando uma importante contribuição a favor do alinhamento do quadro 

regulatório de Cabo Verde com as melhores práticas internacionais, 

condição sine qua non para o desenvolvimento de um sistema financeiro 

desenvolvido e sustentável. 

 

 

 

Banco de Cabo Verde, 27 de novembro de 2018 

 

 

 


