
COMUNICADO DO BCV SOBRE A SEGUNDA AVALIAÇÃO MÚTUA NACIONAL 

AINDA EM CURSO, LEVADA A CABO PELO GIABA 
 

 

Na sequência da notícia publicada no jornal “A Nação” do dia 12 de julho, sobre a avaliação 

mútua de Cabo Verde, importa esclarecer que Cabo Verde, por ser membro do Grupo 

Intergovernamental de Ação contra a Lavagem de Capitais na África Ocidental (GIABA), é 

sujeito a avaliações periódicas, nomeadamente a Avaliação Mútua. Nesta avaliação é 

analisada a conformidade técnica de Cabo Verde com as 40 recomendações do Grupo de 

Ação Financeira Internacional (GAFI) e a sua aplicação efetiva de acordo com os 11 

Resultados Imediatos. 

 

O GIABA é membro do GAFI, organismo intergovernamental responsável pelo 

estabelecimento de normas e promoção da implementação efetiva de medidas legais, 

regulamentares e operacionais para o combate à lavagem de capitais, ao financiamento do 

terrorismo, ao financiamento da sua proliferação, bem como a outras ameaças à integridade 

do sistema financeiro internacional. 

  

O sistema cabo-verdiano de prevenção e repressão da lavagem de capitais e financiamento do 

terrorismo já foi avaliado no âmbito do GIABA em 2007. Os principais resultados desta 

avaliação podem ser consultados no relatório de Avaliação Mútua Sobre a Luta Contra a 

Lavagem de Capitais e o Financiamento do Terrorismo. 

 

Assim, no quarto trimestre de 2017 deu-se início à segunda avaliação mútua nacional, 

processo ainda em curso. 

 

Importa referir que a notícia é baseada num projeto de relatório, numa versão preliminar do 

relatório de avaliação. 

 

Este tipo de avaliação é muito importante, sobretudo por permitir aos diferentes países 

confrontarem-se com as melhores práticas internacionais, promovidas por organizações 

internacionais de referência. 

 

Todavia, para uma melhor apropriação das referidas melhores práticas, é fundamental a 

tomada em consideração dos fatores de contexto e das especificidades concretas de cada país, 

com vista a uma adequada e realista ponderação dos diferentes riscos.  

 

Por esta razão, antes da elaboração da versão final do documento, é solicitada a reação / 

contribuição das autoridades do país objeto da avaliação - que pode ser absorvida ou não - 

com vista a que a mesma seja a mais rigorosa possível. 

 

Adicionalmente, vimos alertar que se trata apenas de um primeiro draft apresentado pelos 

avaliadores e que o Banco de Cabo Verde (BCV) teve a primeira oportunidade de submeter 

os seus comentários, discordando de algumas matérias nele contidas.   

 

http://www.fatf-gafi.org/home/
http://www.fatf-gafi.org/home/
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No que se refere especificamente aos extratos do projeto de relatório publicados na referida 

edição do jornal temos a referir o seguinte:  

 

No que tange ao parágrafo que refere “O foco quase exclusivo do BCV na matéria do 

branqueamento de capitais, inexistindo, mesmo do ponto de vista da análise dos diplomas 

legais relevantes, referências às medidas de prevenção e combate ao financiamento ao 

terrorismo, é motivo de preocupação. Essa ausência é reforçada pela inexistência de 

poderes ou competências necessárias a supervisionar e assegurar o cumprimento pelas 

instituições financeiras em sede de financiamento ao terrorismo.” (Sublinhado nosso)  

 

O Banco de Cabo Verde teve oportunidade, no âmbito do contraditório, de referir que não 

concorda com a afirmação de que não há enquadramento legal relativamente às medidas de 

prevenção e combate ao financiamento do terrorismo, uma vez que o artigo 39º da Lei Anti 

Financiamento do Terrorismo (Lei nº 27/VIII/2013, de 21 de janeiro, alterada pela Lei nº 

119/VIII/2016, de 24 de março) remete para o regime de repressão e prevenção de lavagem 

de capitais. Ou seja, através desta remissão todo o regime jurídico da prevenção e repressão 

de lavagem de capitais é igualmente aplicável ao combate do financiamento do terrorismo, 

inclusive os poderes ou competências do BCV necessárias a supervisionar e assegurar o 

cumprimento pelas instituições financeiras em sede de financiamento do terrorismo. 

 

Ainda, importa realçar que foi uma opção legislativa preferir a remissão ao regime jurídico 

de prevenção e repressão de lavagem de capitais, a reprodução dos mesmos dispositivos 

legais na lei concernente ao financiamento do terrorismo. Salientamos igualmente que a 

referida opção de legislar em dois diplomas distintos é tão somente uma questão de forma. 

 

Adicionalmente, vale referir que os poderes e competências do BCV em ambas as matérias 

estão corroborados pela respetiva regulamentação através do Aviso nº5/2017 de 7 de 

setembro: 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.  

 

Note-se ainda que as normas habilitantes do referido aviso são tanto a 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, que 

estabelece medidas destinadas a prevenir e reprimir o crime de lavagem de capitais, bens, 

direitos e valores, como da Lei n.º 27/VIII/2013, de 21 de janeiro, alterada pela Lei n.º 

119/VIII/2016, de 24 de março. 

 

Desta forma, conclui-se que os deveres que visam prevenir a utilização do sistema 

financeiro para efeitos de lavagem de capitais são os mesmos que visam prevenir o 

financiamento do terrorismo. O presente regulamento diz respeito, também, às medidas 
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a serem adotadas pelas instituições financeiras na prevenção da utilização do sistema 

financeiro no financiamento do terrorismo.  

 

Ainda, o jornal refere que "O GAFI considera ainda que, de um modo geral, o sector 

financeiro cabo-verdeano tem uma percepção reduzida dos riscos de branqueamento de 

capitais e financiamento do terrorismo” e que ‘Os supervisores não possuem ainda os 

mecanismos necessários ao desenvolvimento de atividades de supervisão em sede de 

prevenção e combate ao branqueamento de capitais baseados no risco. A atividade de 

supervisão baseada no cumprimento das obrigações legais pelas entidades supervisionadas 

em sede de BC/FT é muito limitada e nos setores de maior risco inexistente.’ 

 

De notar que estes parágrafos foram transcritos de forma incompleta levando a interpretações 

menos corretas, nomeadamente à aferição de que o supervisor referido no segundo parágrafo 

seria o BCV.  

 

Por fim, vale referir que a Lei nº 38/VII/2009, de 27 de abril, com as alterações introduzidas 

pela Lei nº 120/VIII/2016, de 24 de março, que estabelece as medidas destinadas a prevenir e 

reprimir o crime de lavagem de capitais, bens, direitos e valores dispôs que o Banco de Cabo 

Verde é a entidade de regulação e supervisão para as instituições financeiras. Pelo que, no 

âmbito da prevenção de utilização do sistema financeiro para os crimes de lavagem de 

capitais e financiamento do terrorismo, o Banco de Cabo Verde, assumindo na plenitude as 

suas funções, tem desenvolvido um conjunto de iniciativas, entre outras, a saber: 

 

 Reforço da regulamentação existente na matéria, através da publicação do Aviso nº 

5/2017, de 7 de setembro, o qual define as condições, os mecanismos e os 

procedimentos necessários ao efetivo cumprimento dos deveres preventivos da 

lavagem de capitais e financiamento do terrorismo no que tange à prestação de 

serviços financeiros sujeitos à supervisão do Banco de Cabo Verde; 

 

 Aumento do número de ações de fiscalização e inspeção; 

 

 Conclusão, no âmbito da supervisão baseada em riscos, da aplicação do modelo 

de avaliação de riscos e controlos aos dois maiores bancos do sistema financeiro. 

Este processo, que teve início em 2015, permite a avaliação adequada do perfil de 

risco de cada instituição, considerando o conjunto de todos os riscos subjacentes às 

atividades de intermediação financeira (crédito, liquidez, mercado, estratégia, 

operacional, Tecnologias de Informação (TI), lavagem de capitais, risco reputacional 

e legal); 

 

 Atualização das informações disponíveis no site institucional de forma a informar e 

alertar o público em geral e as instituições financeiras, em particular, sobre o quadro 
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legal existente no país e outras informações consideradas pertinentes na matéria (ver 

http://www.bcv.cv/vPT/Supervisao/branqueamentodecapital/Paginas/Branqueamentod

eCapital.aspx); 

 

 Integração  no grupo da primeira avaliação nacional de riscos no âmbito da 

prevenção de lavagem de capitais e financiamento do terrorismo; 

 

 Integração na equipa de acompanhamento do processo da segunda ronda de avaliação 

mútua do GIABA; e 

 

 Participação das reuniões de compliance officers e do GTCF - Grupo de Trabalho 

Contra Crimes Económicos e Financeiros.  

 

Resulta claro, pelo acima exposto, que o Banco de Cabo Verde vem adotando uma 

abordagem pró-ativa na prevenção, monitorização, controlo e atenuação dos riscos do 

sistema, nomeadamente dos ligados à lavagem de capitais e ao financiamento do terrorismo. 

 

 

 

Banco de Cabo Verde, 17 de julho de 2018 

http://www.bcv.cv/vPT/Supervisao/branqueamentodecapital/Paginas/BranqueamentodeCapital.aspx
http://www.bcv.cv/vPT/Supervisao/branqueamentodecapital/Paginas/BranqueamentodeCapital.aspx

