
1 
 

 
 

Avenida Amílcar Cabral  Caixa Postal 101  Telefone (+238) 2607000  Praia – CABO VERDE 
Internet: www.bcv.cv 

 

Comunicado 

 

 

AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA DA IMPAR – 

COMPANHIA CABOVERDIANA DE SEGUROS, SARL, NO BANCO 

CABOVERDIANO DE NEGÓCIOS, SA, 

 

 

A 9 de maio de 2019, a Impar – Companhia Caboverdiana de Seguros, SARL, 

(IMPAR) comunicou ao Banco de Cabo Verde (BCV) a intenção de aumentar sua 

participação qualificada no Banco Caboverdiano de Negócios, SA, (BCN), 

mediante cedência da posição detida pela Sociedade de Estudos e Promoção de 

Investimentos, SA, (SEPI), ao abrigo do artigo 45º da Lei das Atividades e das 

Instituições Financeiras (LAIF), Lei nº 62/VIII/2014, de 23 de abril.  

 

Igualmente, mediante nota adentrada no Banco de Cabo Verde a 31 de dezembro 

de 2018, a SEPI manifestou a sua intenção de cedência de sua posição no BCN, 

nos termos do artigo 50º, da suprarreferida Lei nº 62/VIII/2014. 

 

Assim, após uma análise preliminar acerca da instrução do processo, o Banco de 

Cabo Verde, como Autoridade de Supervisão, solicitou, a 13/06/2019, de acordo 

com o artigo 47º, número 4, da LAIF, um conjunto de informações e elementos 

adicionais.  

 

De referir que a operação de compra e venda de ações pretendida configura 

aumento de participação qualificada da Impar, que já detém o domínio (51,69%) e 

controlo dos direitos de voto da instituição bancária, em consonância com o artigo 

45º, número 3 da LAIF.  

 

Após a concretização do aumento de participação qualificada pretendida, 

representada pela transferência de 35,067% do capital social detido pela SEPI para 

a Impar, a seguradora passará a deter 86,757% do capital social do Banco 

Caboverdiano de Negócios, SA, (BCN).  

 

De acordo com o artigo 12º, alínea e) da Lei de Bases do Sistema Financeiro 

(LBSF), Lei nº 61/VIII/2014, de 23 de abril, as pessoas jurídicas que detenham, 
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direta ou indiretamente, uma participação qualificada no capital social de uma 

instituição financeira, estão sujeitas à regulação e supervisão do Banco de Cabo 

Verde. 

 

Nos termos do artigo 47º da LAIF, o BCV tem a prerrogativa de se opor (ou não) 

à aquisição ou aumento de participação qualificada, considerando se o proposto 

adquirente reúne condições de garantir uma gestão sã e prudente da instituição 

financeira. 

 

Tendo em conta que a estabilidade do sistema financeiro depende da influência 

que os principais acionistas possam exercer na atividade das instituições, a 

supervisão sobre os acionistas qualificados consiste numa regra prudencial 

fundamental.  

 

Sobre os elementos trazidos ao processo, o BCV procedeu à análise do pedido, ao 

abrigo do artigo 47º da LAIF, tendo em conta especialmente os seguintes critérios: 

 

a) Identificação e análise das empresas que constituem o Grupo Impar, 

assim como identificação e análise da idoneidade dos respetivos 

beneficiários efetivos (UBO – Ultimate Beneficial Owners);  

b) Consulta a entidades nacionais e internacionais em matéria de 

inteligência estruturada sobre indivíduos e organizações de alto risco, 

abrangendo aspetos utilizados em rotinas como Know Your Customer 

(KYC), Anti-Money Laundering (AML), Know Your Partners (KYP), 

cobrindo crime organizado, sanções, pessoas politicamente expostas 

(PEP), terrorismo, dentre outros;  

c) Solidez financeira da proposta adquirente, designadamente em função 

do tipo de atividade exercida e a exercer na instituição financeira;  

d) Capacidade da instituição financeira para cumprir de forma continuada 

os requisitos prudenciais aplicáveis pós aquisição ou aumento da 

participação qualificada; e  
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e) Averiguação da aquisição projetada sob o ponto de vista da prevenção 

da utilização do sistema financeiro para lavagem de capitais e 

financiamento do terrorismo.  

 

Ademais, o BCV teve em consideração em sua análise o histórico da seguradora e 

da instituição de crédito envolvida na transação; a situação financeira da Impar, 

assegurada pela suficiência das garantias financeiras; as projeções económico-

financeiras e rácios prudenciais do BCN, com base no plano apresentado para os 

próximos três anos, assim como a evolução do sistema financeiro cabo-verdiano 

sob o ponto de vista do desenvolvimento da “bancassurance”.  

 

O Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde, reunido na sessão 

extraordinária de 14 de agosto de 2019, apreciou o pedido formulado pela Impar e 

deliberou aprovar o aumento de participação qualificada correspondente a 

86,757%  das ações do Banco Caboverdiano de Negócios, SA, nos termos do 

artigo 45º e 47º da Lei que regula as atividades das instituições financeiras, Lei nº 

62/VIII/2014, de 23 de abril, conjugado com o Aviso nº 5/2014, de 17 de outubro, 

referente às regras a serem observadas na comunicação de participações 

qualificadas em instituições financeiras. 

 

Posto isto, esgotadas todas as diligências cabíveis, o Banco de Cabo Verde, 

enquanto Autoridade de Supervisão do sistema financeiro nacional, comunica a 

sua não-objeção ao aumento de participação qualificada, de 51,69% para 86,757% 

do capital social do BCN por parte da Impar – Companhia Caboverdiana de 

Seguros, SARL., por entender que a adquirente dá garantias de uma gestão sã e 

prudente da instituição a ser adquirida. 

 

 

Banco de Cabo Verde, 22 de agosto de 2019. 

 

 

 


