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Comunicado 

 

A atuação do Banco de Cabo Verde (BCV), em 2018, esteve alinhada com os 

objetivos de garantir a estabilidade macroeconómica e o contínuo aprimoramento 

dos sistemas de pagamentos do país, assim como o reforço da resiliência do sector 

financeiro nacional. 

Na qualidade de autoridade monetária de Cabo Verde, o BCV elaborou estudos 

aplicados à economia nacional, bem como análises e pareceres, visando o reforço 

do seu quadro de avaliação da conjuntura macrofinanceira do país e de intervenção 

monetária. Produziu, enquanto órgão produtor oficial, as estatísticas monetárias, 

financeiras, cambiais, da balança de pagamentos e da posição de investimento 

internacional. Geriu as reservas externas do país, no quadro das estritas normas 

orientadoras, minimizando os riscos de crédito, de mercado e operacionais, no 

intuito de, primordialmente, preservar o capital. Emitiu, colocou em circulação 

notas, moedas com curso legal, com poder liberatório bem como promoveu o 

funcionamento eficiente e eficaz dos sistemas de pagamentos.   

Em matéria de estabilidade financeira, a atividade do BCV enquadra a regulação, 

a supervisão prudencial, comportamental das instituições de crédito, seguradoras, 

auxiliares financeiros, as ações sancionatórias por incumprimento das normas 

vigentes, bem como a supervisão dos mercados de valores mobiliários. No quadro 

da atividade de regulação desenvolvida pelo BCV  em 2018, merecem destaque: a 

consolidação da regulamentação da Lei de Bases do Sistema Financeiro e da Lei 

das Atividades e das Instituições Financeiras; a alteração do regime do Seguro 

Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel, que datava dos anos setenta do 

século passado; a publicação dos regimes jurídicos que regulam a gestão e o 

funcionamento do sistema de pagamentos cabo-verdiano, a prestação de serviços 

de pagamentos, a emissão, distribuição e reembolso de moeda eletrónica em Cabo 
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Verde, o acesso à atividade das instituições de pagamento e das instituições de 

moeda eletrónica. 

A avaliação da qualidade da carteira de crédito dos quatro maiores bancos 

comercias, o acompanhamento dos riscos de lavagem de capitais e de 

financiamento do terrorismo, a avaliação geral de riscos dos bancos comerciais, 

como ferramenta da supervisão baseada no risco, e o registo e emissão de 

certificados a sete instituições de microfinanças da modalidade de cooperativas e 

mutualidades marcaram as atuações do banco central em 2018, em matéria de 

supervisão prudencial. No âmbito da supervisão comportamental, a intervenção do 

BCV resultou no ressarcimento de cinco milhões de escudos aos consumidores de 

serviços financeiros. 

No quadro da política de comunicação e de abertura à sociedade do BCV, 

destacam-se pela sua importância a realização, no segundo semestre de 2018, das 

conferências comemorativas dos 40 anos da criação dos seguros em Cabo Verde e 

dos 20 anos da Assinatura do Acordo de Cooperação Cambial Portugal-Cabo 

Verde. 

As funções confiadas ao banco central requerem uma atividade interinstitucional, 

com organizações nacionais e internacionais, abrangente e transversal à 

generalidade das suas esferas de atuação. Entre outras ações, enquanto conselheiro 

financeiro do governo, o BCV emitiu, em 2018, pareceres sobre um leque de 

normativos e, na qualidade de órgão produtor oficial de estatísticas, participou em 

diversas atividades do Sistema Estatístico Nacional, bem como na revisão da Lei 

do Sistema Estatístico Nacional. Em matéria de relacionamento do banco central 

com os parceiros internacionais, destaca-se, a gestão dos planos de cooperação 

com os bancos centrais parceiros, Fundo Monetário Internacional e House of 

Training - Agence de Transfert de Technologie Financiére, instrumentos 
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importantes para o fortalecimento do capital humano e da infraestrutura 

institucional do banco central e do sector financeiro nacional. 

Para melhor responder aos desafios impostos por um contexto macrofinanceiro 

nacional e internacional cada vez mais complexo e exigente, a estrutura funcional 

e o modelo de governação do BCV foram aprimorados em 2018. O novo 

regulamento orgânico, que reforça, entre outros, os domínios da governança 

institucional e da supervisão do sistema financeiro, foi publicado a 22 de agosto 

de 2018. 

No âmbito da gestão dos recursos humanos, o BCV continuou, através da sua 

política de contratação e formação do seu quadro de pessoal, bem como de 

aprimoramento dos seus instrumentos de gestão dos recursos humanos, o seu 

percurso de dotar a instituição de profissionais competentes e engajados com a 

consecução da missão do banco central.  

No campo da gestão financeira e patrimonial, o Banco de Cabo Verde continuou a 

prosseguir uma estratégia de promoção da eficiência financeira, designadamente 

através da melhoria dos procedimentos orçamentais e da racionalização de custos. 

Não obstante o contexto mais favorável, os desafios conjunturais e estruturais que 

a economia nacional enfrenta interpelam a um continuado esforço do banco central 

na promoção da estabilidade macrofinanceira do país, condição necessária para o 

seu almejado desenvolvimento económico e social.  

 

BCV, 1 de julho de 2019  


