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Prefácio  

A Lei Orgânica do Banco de Cabo Verde, aprovada pela Lei nº 10/VI/2002, de 15 de julho, dispõe que o Banco 

de Cabo Verde tem por atribuição principal a manutenção da estabilidade dos preços, e como objetivo 

secundário, promover, no país, a liquidez, a solvência e o funcionamento adequado de um sistema financeiro 

assente na estabilidade do mercado.  

Por seu turno, a Lei de Bases do Sistema Financeiro, aprovada pela Lei nº 61/VIII/2014, de 23 de abril, veio 

reforçar as atribuições do Banco de Cabo Verde em matéria de regulação e supervisão do sistema financeiro, 

tanto no âmbito da supervisão comportamental como da supervisão prudencial, sendo esta microprudencial 

e macroprudencial. Ao nível macroprudencial, a supervisão incide sobre o sistema como um todo e tem como 

principal função a limitação dos riscos de instabilidade financeira e das perdas daí decorrentes.  

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 relativamente ao ano transato, 

sobretudo 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 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 as principais iniciativas regulamentares e medidas de estabilização financeira 

implementadas pelo Banco de Cabo Verde em 2018, e faz referênca às medidas levadas a cabo por outras 

entidades que contribuem para a 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 infraestrutura 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.  

O presente relatório é constituído por seis capítulos. No primeiro – Ambiente Macroeconómico e Financeiro 

– faz-se um breve enquadramento do cenário macroeconómico e financeiro nacional e internacional, bem 

como do impacto do panorama internacional no sistema financeiro nacional. O segundo capítulo – Situação 

Financeira e Endividamento do Setor Não Financeiro – analisa a situação e o endividamento de empresas não 

                                                                 

1 https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/stability/html/index.pt.html 
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financeiras e de particulares junto do setor bancário e do mercado de capitais. O 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 Group)2, 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 os respetivos impactos 

sobre a solvência das instituições. Faz-se, ainda, 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 – apresenta os desenvolvimentos recentes no sistema de pagamentos, analisa as 

tendências da sua evolução e enumera as principais iniciativas regulatórias para o sistema financeiro nacional 

promulgadas em 2018. O quinto capítulo – Riscos para a 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. 

O Relatório de Estabilidade Financeira 2018 apresenta, ainda, duas Caixas:  

 Caixa 1: Intervenções legislativas no setor segurador;  

 Caixa 2: O desafio do alargamento do perímetro de supervisão do Banco de Cabo Vede aos 

acionistas qualificados. 

 

  

                                                                 
2 Nas comparações são utilizadas as informações dos países insulares, nomeadamente das Maurícias e das Seicheles 
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Sumário Executivo  

A atividade bancária registou em 2018 desenvolvimentos positivos, de entre os quais se destacam: 

 A evolução positiva, embora moderada, do ativo dos bancos, que registou um crescimento de 3,2 

por cento, financiado, em grande parte, pelo aumento dos depósitos em 4,3 por cento; 

 A evolução positiva em 3,3 por cento do stock de crédito líquido de imparidades, comparativamente 

ao ano transato, contudo, inferior ao observado em 2017;  

 A manutenção de um quadro estável de liquidez do sistema bancário cabo-verdiano, tendo em conta 

que os rácios de liquidez permaneceram em níveis aceitáveis, não obstante uma ligeira redução; 

 A fixação do rácio de solvabilidade do sistema bancário nacional em 16,2 por cento e, portanto, a sua 

manutenção em patamares confortáveis (4,2 pontos percentuais acima do mínimo regulamentar), 

não obstante a diminuição em 1,1 pontos percentuais face a 2017;  

 A evolução favorável da qualidade dos ativos do sistema bancário, com os indicadores de 

incumprimento a atingirem os valores mais baixos dos últimos cinco anos; 

 O crescimento do rácio de cobertura do crédito com imparidade pelas imparidades reconhecidas, 

que superou, pela primeira vez, a cobertura do crédito vencido pelas provisões mínimas 

regulamentares; 

  O robusto aumento da margem financeira dos bancos pelo segundo ano consecutivo, em resultado 

da diminuição significativa dos juros e custos equiparados em 783,1 milhões de escudos (-17,8 por 

cento) e do aumento dos juros e proveitos equiparados em 262,2 milhões de escudos (2,4 por cento). 

 

 

No entanto, identificam-se em alguns domínios, desenvolvimentos menos favoráveis, nomeadamente: 

 A desaceleração, pelo segundo ano consecutivo, do crescimento do funding do sistema bancário 

nacional, medido pela soma de todas as fontes de financiamento dos bancos, refletindo, sobretudo, 

o menor ritmo de constituição de depósitos e, em menor medida, a redução do financiamento das 

atividades bancárias através do recurso a instituições de crédito e a obrigações subordinadas; 

 O decréscimo dos resultados brutos na ordem de 36,4 por cento face ao ano anterior (449,8 mil 

milhões de escudos), justificado pelo forte impacto do aumento dos custos com o pessoal, que 

cresceram 1,4 mil milhões de escudos (48,9 por cento face ao ano de 2017), em larga medida, devido 

à reposição, por decisão judicial imposta ao maior banco nacional, de uma contribuição no montante 

de 1,1 mil milhões de escudos para o fundo privativo de segurança social daquele banco. 

 A consequente deterioração da rendibilidade do sistema bancário cabo-verdiano face ao período 

homólogo, patente na redução de 0,2 pontos percentuais da rendibilidade do ativo (ROA – Return 
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on Assets) e de 2,7 pontos percentuais da rendibilidade dos capitais próprios (ROE – Return on 

Equity), as quais se fixaram em 0,3 e 4,8 por cento, respetivamente; 

 A redução do rácio de cobertura do crédito vencido pelas provisões mínimas regulamentares em 2,9 

pontos percentuais, comparativamente ao ano anterior;   

 A redução da eficiência operacional do sistema bancário para o nível mais baixo desde 2014, 

traduzida no aumento do rácio cost-to-income, que se fixou em 69,6 por cento (60,2 por cento em 

2017), devido ao aumento dos custos com o pessoal em 48,9 por cento e ao crescimento dos gastos 

gerais administrativos em 4,5 por cento; 

 

O sector segurador registou um aumento do volume de produção em 5,8 por cento, dos investimentos brutos 

em 10 por cento e dos resultados líquidos em 59,6 por cento. A margem de solvência manteve-se em 

patamares confortáveis. 

No mercado de valores mobiliários, a capitalização bolsista global situou-se em cerca de 72,8 mil milhões de 

escudos (um aumento de cerca de 6,4 por cento face a 2017), o que representa 39,4 por cento do PIB. Refira-

se a continuidade da tendência de crescimento da capitalização bolsista global no triénio 2016-2018. 

O sistema de pagamentos funcionou de forma contínua e sem interrupções significativas, tendo sido 

realizados importantes investimentos no sentido do aumento da fiabilidade e da segurança do sistema. 

O sistema financeiro nacional, em particular o bancário, continua ainda a padecer de um conjunto de 

vulnerabilidades suscetíveis de condicionar a robustez das instituições e de induzir à materialização de riscos 

para a estabilidade financeira, como sejam o nível de crédito vencido ainda em patamar considerado elevado,  

a concentração do crédito num número limitado de contrapartes, o considerável nível de stock de bens 

recebidos em dação e a concentração do funding face aos cinco maiores depositantes.  

Com efeito, os resultados dos stress tests confirmam a elevada vulnerabilidade do sistema bancário nacional 

à materialização do risco de crédito, principalmente no que se refere à grande concentração da carteira, num 

contexto de moderada exposição face ao risco de liquidez e de relativamente baixa exposição do balanço dos 

bancos aos riscos de taxa de juro e de taxa de câmbio. Em relação aos resultados de 2017, observou-se em 

2018 um ligeiro agravamento da vulnerabilidade das instituições face à materialização dos riscos. 

A análise das condições de estabilidade financeira em 2018 aponta, em termos globais e face a 2017, para 

uma ligeira melhoria nos fatores de estabilidade, relacionada com o ambiente macroeconómico e financeiro, 

com a situação financeira de empresas e particulares e com o sistema de pagamentos. Refira-se, ainda, a 

manutenção dos níveis de risco relacionados com a gestão das instituições, com a estrutura do sistema 

bancário, com o mercado de valores mobiliários e com o contágio entre as instituições financeiras. No 
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entanto, verificou-se um aumento da exposição do sistema financeiro nacional a riscos relacionados com a 

solvabilidade e o desempenho das instituições.  

Visando contribuir para a garantia da robustez das instituições financeiras e a manutenção da estabilidade 

do sistema financeiro nacional, o Banco de Cabo Verde continuará a envidar esforços no sentido do reforço 

da sua capacidade de monitorização do sistema financeiro, identificando atempadamente as fontes de risco, 

quer ao nível micro como macroprudencial, e implementando medidas adequadas de mitigação dos impactos 

adversos, em linha com as melhores práticas internacionais. 
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Enquadramento externo continuou a contribuir positivamente para o desempenho da economia nacional 

O contexto externo continuou, em 2018, a favorecer a procura dirigida à economia nacional e os 

investimentos no país, pese embora o abrandamento do ritmo de crescimento económico da Área do Euro 

e do Reino Unido. 

As estimativas preliminares do Eurostat sugerem que a economia da Área do Euro cresceu 1,8 por cento em 

2018, comparado ao crescimento de 2,4 por cento estimado para 2017, denotando-se uma variação negativa 

de 0,6 pontos percentuais. A moderação do crescimento do principal parceiro do país refletiu, em larga 

medida, a redução dos contributos das exportações e da formação bruta de capital fixo, numa conjuntura de 

arrefecimento do comércio global e de condicionamento da produção industrial. 

A performance económica dos EUA, outro importante parceiro do país, foi, por seu turno, mais consistente. 

O crescimento do PIB acelerou de 2,2 para 2,9 por cento, em larga medida estimulado pelas políticas 

orçamental e comercial em curso, que se consubstanciaram na redução de impostos sobre os rendimentos 

de pessoas coletivas e singulares e no aumento, de entre outros gastos discricionários, de gastos no setor da 

defesa (na ordem dos 3,4 por cento) e de direitos aduaneiros, principalmente, sobre importações da China. 

O desempenho do principal mercado emissor de turistas para Cabo Verde foi o pior do grupo das economias 

parceiras do país. Penalizado por impasses nas negociações e incertezas que envolvem o processo de saída 

do Reino Unido da União Europeia, o crescimento do PIB do Reino Unido abrandou de 1,8 por cento em 2017 

para 1,4 por cento em 2018, reflexo, especialmente, da diminuição dos contributos do investimento, das 

exportações e do consumo privado, num contexto de deterioração da confiança dos empresários e 

consumidores, não obstante o aumento de estímulos orçamentais e a redução do desemprego de 4,4 para 

4,0 por cento entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018.  

O preço de barril do petróleo de referência para Cabo Verde (brent) aumentou cerca de 26,4 por cento em 

2018 para o valor médio anual de 69,9 dólares dos EUA, impulsionado sobretudo pelo corte, acima do 

programado, da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus parceiros, pelo anúncio 

e posterior efetivação de sanções ao Irão pelos EUA e pela redução da produção pela Venezuela. 

Fortalecimento da atividade económica em 2018 

De acordo com as estimativas das contas nacionais trimestrais do Instituto Nacional de Estatística (INE), a 

economia nacional registou um crescimento em volume de 5,1 por cento, depois de ter registado, em 2017, 

um abrandamento de 4,7 para 3,7 por cento. O crescimento económico foi determinado, sobretudo, pela 

dinâmica do setor público (impostos líquidos de subsídios e Administração Pública) e, em menor medida, 

pelos contributos positivos do comércio (ainda que ligeiramente inferior), da indústria transformadora, da 

imobiliária e outros serviços (que recuperou da recessão registada em 2017) e dos serviços financeiros. De 

notar, ainda, uma acentuada desaceleração no crescimento do valor acrescentado bruto da construção e do 

alojamento e restauração. Os setores da agricultura, telecomunicações e correios, transportes e serviços às 

empresas retraíram em 2018, devido à seca e aos desafios operacionais e de investimento na estratégia, 

condicionando um melhor desempenho da economia nacional. 
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Do lado da procura, as exportações e o investimento aportaram os contributos positivos mais positivos para 

o crescimento. O contributo positivo do consumo privado reduziu de 4,6 para 1,0 ponto percentual, com o 

abrandamento do crescimento registado em 2017 (7,1 por cento) para 1,5 por cento, num contexto de 

diminuição da taxa de emprego da população ativa de 51,9 para 48,8 por cento. 

Preços no consumidor mantiveram trajetória ascendente ao longo do ano 

A inflação média anual, mantendo a tendência ascendente iniciada em fevereiro de 2017, fixou-se em 1,3 

por cento em dezembro de 2018. O comportamento dos preços no consumidor, ao longo do ano de 2018, 

refletiu, em larga medida, a inflação da componente energética e dos bens alimentares não transformados 

do Índice de Preços no Consumidor (IPC), consequência dos impactos diretos e indiretos do aumento dos 

preços do petróleo nos mercados internacionais e da redução da produção local de frescos.  

A taxa média anual do núcleo da inflação (que expurga a tendência das componentes mais voláteis do IPC, 

designadamente, os bens alimentares não transformados e energia) fixou-se nos 0,2 por cento em dezembro 

de 2018, 0,5 pontos percentuais abaixo do valor registado em período homólogo. O perfil descendente da 

inflação subjacente observado em 2018 corrobora a tendência de alguma contenção de pressões 

inflacionistas mais associadas ao comportamento (de moderação) da procura interna. 

Evolução favorável das contas externas  

As contas externas registaram um comportamento favorável em 2018. As reservas internacionais líquidas do 

país registaram um aumento de cerca de oito milhões de euros, passando a garantir cerca de 5,6 meses de 

importações de bens e serviços. 

A redução do défice da balança corrente, na ordem dos 27 por cento, foi determinante para o 

comportamento positivo das contas externas. A melhoria do défice corrente resultou da diminuição de 

rendimentos expatriados, do aumento das exportações de serviços (pese embora o crescimento em 

desaceleração das receitas de viagens) e da redução ligeira do défice da balança de bens (devido à dinâmica 

excecional das exportações). 

A redução do défice da balança corrente traduziu-se na diminuição das necessidades de financiamento da 

economia, medidas pelo défice conjunto das balanças corrente e de capital, de 5,7 para 3,7 por cento do PIB, 

porquanto o excedente da balança de capital, devido ao término da execução dos projetos financiados pelo 

Millenium Challenge Corporation dos EUA, reduziu de 1.576 para 1.432 milhões de escudos. 

A redução das necessidades de financiamento da economia foi acompanhada por um agravamento do défice 

da balança financeira. A diminuição dos ativos externos líquidos do país resultou da desmobilização das 

aplicações externas dos bancos, num contexto de redução das rendibilidades dos depósitos a prazo no 

exterior e de melhoria das perspetivas macroeconómicas e da perceção do risco de crédito no país.  

No que se refere a influxos de financiamento dos investimentos do Estado e do setor não financeiro, de notar 

uma redução dos desembolsos líquidos de dívida externa pública (em 4.279 milhões de escudos) e privada 
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(em 2.234 milhões de escudos), bem como uma diminuição dos influxos de investimento direto estrangeiro 

em ações e outras participações de capital (em 21 por cento, correspondente a 2.236 milhões de escudos). 

O melhor desempenho da balança de pagamentos traduziu-se na redução do défice financeiro do país face 

ao exterior (da posição de investimento internacional) de 153.3 para 149.7 por cento do PIB, em particular, 

na diminuição da posição deficitária da dívida externa da economia de 102.2 para 98.5 por cento do PIB e da 

dívida do Governo de 94.2 para 90.4 por cento do PIB.  

Moderação do crescimento da oferta monetária  

A oferta monetária expressa pelo crescimento do agregado M2 (constituída por moeda em circulação, 

depósitos à vista, depósitos a prazo e de poupança e Títulos do Tesouro em poder do público) registou, em 

2018, um abrandamento de 6,6 para 1,7 por cento, reflexo, em grande medida, da redução dos ativos 

externos dos bancos comerciais (nomeadamente das aplicações em depósitos a prazo, incluindo flutuação 

cambial, em 5.242 milhões de escudos) e da desaceleração do crescimento do crédito ao setor privado dos 

6,8 por cento observados em 2017 para 1,9 por cento em 2018.  

A evolução das disponibilidades sobre o exterior dos bancos refletiu uma perspetiva de rentabilização da 

liquidez disponível (mais favorável para as aplicações na economia nacional), numa conjuntura de melhoria 

do seu balanço (designadamente da qualidade dos seus ativos) e das perspetivas macroeconómicas, 

enquanto o comportamento do crédito ao setor privado, traduziu, em larga medida, o efeito da liquidação 

do crédito concedido a um grande promotor turístico através de um sindicato de bancos nacionais. Com 

efeito, expurgando o efeito do referido financiamento, o crédito ao setor privado e o crédito à economia 

cresceram, respetivamente, 4,4 e 5,3 por cento em 2018 (4,2 e 5,0 por cento em 2017, respetivamente). 

Em termos de componentes, a moderação da oferta monetária reflete o comportamento dos passivos quase 

monetários, em particular a redução dos depósitos em divisas de residentes e dos depósitos a prazo dos 

emigrantes em 15,8 e 1,2 por cento, respetivamente. 

Melhoria da situação orçamental 

As contas públicas melhoraram em 2018, tendo o défice global reduzido de 3,1 para 2,6 por cento do PIB. O 

melhor desempenho das contas públicas ficou a dever-se à redução dos investimentos públicos e ao contínuo 

aumento das receitas fiscais.  

De acordo com o Ministério das Finanças, as receitas orçamentais aumentaram cinco por cento, em boa 

medida, impulsionadas, numa conjuntura macroeconómica favorável, pelos efeitos das reformas que vêm 

sendo implementadas para aumentar a eficiência e a eficácia na arrecadação de impostos, assim como em 

resultado dos regimes especiais de regularização de dívidas fiscais em vigor. 

As despesas correntes, por sua vez, aumentaram sete por cento, quatro pontos percentuais acima do 

crescimento registado em 2017, impulsionadas, sobretudo, pelo aumento das despesas com pessoal, de 



Capítulo I – Ambiente Macroeconómico e Financeiro  

 

 
Banco de Cabo Verde – Relatório de Estabilidade Financeira 2018 17 
 

outras despesas correntes, dos benefícios sociais e da aquisição de bens e serviços em 4,5, 27,7, 12,6 e 10,4 

por cento, respetivamente.  

Não obstante terem registado uma taxa de execução acima do orçamentado (107,2 por cento), as despesas 

com aquisição de ativos não financeiros diminuíram 15,2 por cento em 2018 (haviam aumentado 91,7 por 

cento em 2017), refletindo a execução do programa plurianual de investimentos públicos. 

Não obstante a melhoria das contas públicas, que resultou na redução das necessidades de financiamento 

do Estado, o stock da dívida pública cresceu a ritmo mais acelerado em 2018, passando de 219,5 para 228,9 

mil milhões de escudos. Contudo, medido em percentagem do PIB, o stock da dívida pública, excluindo os 

Títulos Consolidados de Mobilização Financeira, fixou-se em 124 por cento do PIB em dezembro de 2018, 

cerca de 2,8 pontos percentuais abaixo do rácio de 2017. 
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Ligeiro crescimento da procura e da oferta de crédito, num contexto de evolução favorável do clima 
económico e da confiança dos consumidores  

A dinâmica da atividade económica nacional em 2018, marcada pela manutenção do ritmo de crescimento 

do setor empresarial não financeiro e pela aceleração no crescimento da administração pública, contribuiu 

para o aumento da população empregada em alguns sectores, nomeadamente, nos ramos da administração 

pública, do comércio, das atividades artísticas, desportivas e recreativas, das indústrias de eletricidade, água 

e gás e de atividades imobiliárias, favorecendo o aumento do emprego e do poder de compra nas classes 

profissionais mais qualificadas. Por sua vez, o aumento do salário mínimo no setor privado, dos benefícios 

sociais e das remessas de emigrantes, no quadro de uma evolução contida de pressões inflacionistas, 

contribuiu para mitigar os efeitos negativos, no poder de compra das famílias, da acentuada redução da 

população empregada nas classes profissionais menos qualificadas3.  

Num contexto de evolução favorável da confiança dos consumidores e do clima económico4, de ligeira 

redução da restrividade imposta pelos bancos nos critérios de aprovação de empréstimos de curto e longo 

prazos e de ligeira melhoria nos termos e condições aplicados aos empréstimos aprovados, a procura por 

crédito bancário aumentou ligeiramente, tanto para as empresas como para os particulares. As necessidades 

de financiamento de existências e fundos de maneio, de investimento e de refinanciamento/reestruturação 

e renegociação de dívida, de financiamento de despesas de aquisição de habitação e de bens de consumo 

duradouros motivaram a procura de curto e longo prazos registada em 2018. 

Num quadro de melhoria das expetativas quanto à evolução da atividade económica e de setores de 

atividade específicos, as condições de financiamento internas evidenciaram uma ligeira melhoria em 2018, 

impulsionadas pela pressão exercida pela concorrência no sistema bancário, por uma menor perceção de 

riscos pelos bancos e pela redução dos custos de financiamento e das restrições ao balanço dos bancos. Uma 

evolução mais favorável das condições de financiamento terá sido, contudo, condicionada pelo ligeiro 

aumento da intolerância ao risco no sistema bancário nacional.    

Neste cenário, as taxas médias efetivas praticadas nas operações de crédito reduziram de forma mais contida 

em 2018, num quadro de neutralidade da política monetária. Com efeito, em termos globais e excluindo os 

descobertos bancários, a taxa de juro média do crédito reduziu 0,06 pontos percentuais (-0,15 pontos 

percentuais em 2017), fixando-se em 9,33 por cento, abaixo da média de 10,02 por cento dos últimos cinco 

anos5. Por maturidades, apenas as taxas de juro de operações ativas de 7 a 30 dias e de 181 dias a 1 ano 

foram agravadas (em 1,77 e 0,84 pontos percentuais, respetivamente, fixando-se em em 12,63 e 8,19 por 

cento), tendo reduzido para as restantes maturidades. Destacam-se, em particular, as reduções mais 

expressivas nas taxas de juro ativas das operações com maturidade compreendida entre 1 a 2 anos (em 1,29 

pontos percentuais para 8,69 por cento),  entre 31 e 90 dias (em 0,71 pontos percentuais para 8,52 por cento) 

e entre 91 a 180 dias (em 0,51 pontos percentuais para 8,97 por cento, mantendo um ritmo consistente de 

                                                                 
3 Refira-se, em particular, a redução da população empregada nos setores primário, de alojamento e restauração, de construção, da indústria 

transformadora, de transporte e armazenagem e em famílias empregadoras de domésticos, determinando a redução da população empregada total 
do país. 
4 A melhoria do indicador de clima económico foi suportada pelo aumento da confiança nos setores do comércio em estabelecimento e de 

transportes. Em termos médios anuais, registou-se uma ligeira deterioração da confiança nos setores do comércio em feira, da indústria, do turismo 
e da construção. 
5 Entenda-se por média dos últimos cinco anos a média para o horizonte temporal compreendido entre 2013 e 2017. 
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redução desde 2015). Relativamente aos descobertos, a taxa de juro fixou-se em 16,33 por cento, menos 

0,15 pontos percentuais face ao ano anterior e abaixo da média dos últimos cinco anos (16,84 por cento). 

Desaceleração no ritmo de crescimento do endividamento total de Empresas não Financeiras e Particulares 

Em 2018, o aumento do endividamento total do setor não financeiro abrandou para o menor ritmo de 

crescimento desde 2015, refletindo o efeito da liquidação antecipada do crédito concedido, em 2017, a um 

grande promotor turístico através de um sindicato de bancos nacionais, para financiar o projeto “Hilton Cabo 

Verde Sal Resort”6. O crédito às empresas não financeiras7 e aos particulares junto do setor bancário registou 

um aumento na ordem de 2,6 por cento em 2018 face ao ano anterior (4,3 por cento em 2017), fixando-se 

em 62,3 por cento do PIB (menos 2,5 e 2,6 pontos percentuais que, respetivamente, em 2017 e face à média 

dos últimos cinco anos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menor crescimento do mercado da construção, num contexto de ligeira deterioração da confiança dos 
operadores no setor da construção, e recuperação do mercado imobiliário 

Não obstante a redução do investimento direto estrangeiro no país e a redução do stock de crédito no ramo 

de construção e obras públicas8, a atividade no setor de construção e da imobiliária evidenciou, em termos 

agregados9, um maior dinamismo em 2018, num contexto de maior endividamento das famílias para 

aquisição de habitação (acima da média dos últimos cinco anos).  

                                                                 
6 Excluindo o valor deste empréstimo, o stock de crédito a empresas não financeiras e particulares evidencia uma desaceleração no crescimento em 

2017 (de 3,8 por cento em 2016 para apenas 1,8 por cento em 2017) e uma aceleração no crescimento em 2018 (para 5,1 por cento). 
7 Empresas não financeiras públicas e privadas. 
8 A redução do stock de crédito no ramo de construção e obras públicas é explicada em 69 por cento pelo efeito da liquidação do crédito concedido, 

em 2017, a um grande promotor turístico. 
9 Em 2017, o sector da imobiliária e outros serviços registou uma retração de 18,6 por cento no seu valor acrescentado bruto (VAB). Em 2018, a 

atividade do setor melhorou, tendo o seu VAB aumentado 5,6 por cento. 

Gráfico 1 – Crédito às empresas não financeiras e particulares 

  

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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A dinâmica de crescimento da população residente em Cabo Verde estará a favorecer  a evolução do mercado 

imobiliário nacional e do setor da construção. Segundo as projeções demográficas da população de 2010 a 

2030 do Instituto Nacional de Estatística (INE), a população de 2018 foi estimada em 544.081 pessoas 

residentes, registando um acréscimo de 6.420 habitantes em relação ao ano anterior (+6.422 habitantes em 

2017). A população com idade compreendida entre os 30 e 40 anos, faixa etária mais propensa à aquisição 

de habitação, estará a crescer até 202610, favorecendo as perspetivas de crescimento do setor imobiliário e 

de construção. Refira-se que os resultados do inquérito à confiança dos consumidores apontam que as 

perspetivas de aquisição de habitação pelas famílias nos próximos dois anos aumentaram em 2018, num 

contexto de melhoria das condições de financiamento bancário e de menor rejeição de pedidos de crédito à 

habitação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os indicadores de confiança apontam para uma ligeira deterioração da confiança dos operadores económicos 

do setor da construção em 2018, em larga medida determinada pela redução da sua carteira de encomendas, 

não obstante a apreciação positiva dos empresários quanto à atividade registada pelo setor no período, pela 

primeira vez em muitos anos, e a melhoria das suas perspetivas de evolução da atividade do setor e do 

volume de negócios pelo segundo ano consecutivo. Note-se que a redução da carteira de encomendas do 

sector da construção, num contexto de desaceleração do seu valor acrescentado bruto (de 19 para 3,9 por 

cento, respetivamente, de 2017 para 2018), poderá ter influenciado negativamente o comportamento do 

stock de crédito bancário dirigido ao ramo de construção. 

 

 

 

                                                                 
10 O período de crescimento mais acelerado da população entre os 30 e 40 anos, segundo os dados do INE, ocorreu entre 2007 e 2015. A partir de 

2016 e até 2026, o crescimento da população nessa faixa etária estará a efetuar-se a um ritmo desacelerado.   

Gráfico 2 – Evolução da população residente de Cabo Verde 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 
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Acentuada desaceleração no crescimento das receitas de hotelaria, impulsionada pela menor dinâmica da 
procura turística  

Em linha com a redução da confiança dos empresários do setor do turismo, o crescimento das receitas de 

viagem de turismo abrandou significativamente em 2018, após o expressivo aumento registado no ano 

anterior, num contexto de desaceleração no crescimento do número de hóspedes e dormidas de não 

residentes, pelo segundo ano consecutivo. As receitas de viagens representaram cerca de 19,4 por cento do 

PIB, registando uma redução de 0,9 pontos percentuais comparativamente ao ano anterior (20,2 por cento 

em 2017). 

De acordo com as estatísticas do turismo do ano 2018, publicadas pelo INE, os hotéis continuaram a ser os 

estabelecimentos hoteleiros11 mais procurados, representando 86,9 por cento do total das entradas e cerca 

de 91,1 por cento do total das dormidas.  

Relativamente ao acolhimento, a ilha do Sal continuou a receber o maior número de hóspedes, com 49,5 por 

cento do total, seguida pela ilha da Boavista, com 26,9 por cento, e pela ilha de Santiago, com 11,2 por cento.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 

11 Os estabelecimentos hoteleiros incluem hotéis, aldeamentos turísticos, residenciais e outros tipos de estabelecimentos. 

Gráfico 3– Indicador de confiança do setor da construção (saldo das respostas extremas) 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 
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Gráfico 4– Hóspedes e dormidas por ilhas e tipo de estabelecimento 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 
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Desaceleração do ritmo de endividamento bancário por parte das Empresas não Financeiras  

No segmento das empresas não financeiras, num contexto de ligeiro aumento de recusa pelos bancos, dos 

pedidos de empréstimo bancário, observou-se um abrandamento do aumento do crédito para 1,4 por cento 

(6,2 e 4,1 por cento, respetivamente, em 2017 e, em termos médios, nos últimos cinco anos), fixando-se o 

stock em 32,1 por cento do PIB (33,8 por cento em 2017).  

O comportamento do stock de crédito às empresas não financeiras reflete, contudo, o efeito de base do 

crédito concedido em 2017, através de um sindicato de cinco bancos nacionais, e liquidado de forma 

antecipada em 2018. Os setores onde este efeito foi sentido são o de “Construção e Obras Públicas” e o de 

“Comércio, Restaurantes e Hotéis”. Efetivamente, expurgando tal empréstimo (de 2,8 mil milhões de 

escudos) do stock de 2017, o crédito às empresas não financeiras evidencia um crescimento de apenas 1,3 

por cento em 2017 (em vez de 6,2 por cento) e uma aceleração em 2018 para 6,3 por cento. Analisando 

noutra perspetiva, se o referido empréstimo não tivesse sido liquidado em 2018, o stock de crédito às 

empresas não financeiras teria crescido a um ritmo semelhante ao verificado em 2017 (ou seja, em 6,0 por 

cento).     

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito bancário a empresas - ligeira redução da restritividade dos critérios de aprovação de pedidos de 

empréstimo de curto e longo prazos, bem como da restritividade dos termos e condições de concessão de 

empréstimos   

De acordo com os resultados dos inquéritos aos bancos sobre o mercado de crédito nacional realizados em 

2018, em termos médios globais, os critérios de aprovação de empréstimos12 de curto e longo prazos a 

empresas tornaram-se ligeiramente menos restritivos. As expetativas quanto à atividade económica em 

geral, as perspetivas para setores de atividade específicos e a concorrência entre as instituições bancárias 

determinaram o desagravamento dos critérios aplicados. Contudo, os riscos associados a empresas sem 

                                                                 
12 Os critérios de aprovação de empréstimos, tais como as garantias oferecidas, a viabilidade do projeto, a idade, de entre outros, são definidos 

internamente pelos bancos. 

Gráfico 5 – Crédito a empresas não financeiras 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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contabilidade organizada e às garantias exigidas continuam a condicionar negativamente a postura dos 

bancos na aplicação dos critérios de aprovação de empréstimos.  

Igualmente, os termos e condições gerais de concessão de empréstimos tornaram-se ligeiramente menos 

restritivos, o mesmo sucedendo a algumas condições específicas, nomeadamente,  o spread aplicado pelos 

bancos nos empréstimos de risco médio, as taxas de juro e as comissões e outros encargos não relacionados 

com taxas de juro. Para esta evolução, foram determinantes o aumento da concorrência entre as instituições 

bancárias e, em menor medida, a redução da perceção dos riscos pelos bancos, do custo de financiamento e 

das restrições de balanço no sistema bancário. Registou-se, contudo, um aumento do nível de intolerância 

ao risco, que terá coibido a aplicação de melhores condições de financiamento às empresas não financeiras, 

bem como determinado o agravamento do spread aplicado pelos bancos nos empréstimos de maior risco e 

uma maior proporção de pedidos de empréstimos rejeitados, na íntegra, em 2018. 

Aumento da exposição bancária nos segmentos de “Transportes e Comunicações”, “Eletricidade, Água e 

Gás” e  “Serviços Prestados às Empresas”  

Em termos de estrutura, mantiveram-se como principais devedores as empresas ligadas aos setores do 

“Comércio, Restaurantes e Hotéis”, dos “Transportes e Comunicações”, dos “Serviços Prestados às 

Empresas” e dos “Serviços Sociais e Pessoais”13, que, conjuntamente, representaram 79,3 por cento do 

crédito às empresas não financeiras (77,8 por cento em 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à evolução, registou-se um aumento da exposição ao ramo dos “Transportes e Comunicações” 

pelo segundo ano consecutivo. Refira-se que este ramo tornou-se o segundo maior segmento de crédito às 

empresas não financeiras desde 2017. O aumento registado no stock de crédito do segmento de “Transportes 

                                                                 
13 Engloba serviços de saneamento e limpeza, serviços de educação, serviços de saúde e veterinários, instituições humanitárias e assistência social, 

associações económicas e organismos profissionais, outros serviços prestados à comunidade, serviços recreativos e culturais, serviços pessoais e 
domésticos, institutos científicos e de investigação. 

Gráfico 6 – Distribuição do crédito a empresas não financeiras 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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e Comunicações”, em 1,5 mil milhões de escudos (12,9 por cento), destinou-se, essencialmente, ao 

financiamento da empresa nacional de transportes aéreos. 

Igualmente, destacam-se a expansão, na estrutura do crédito às empresas não financeiras, do segmento dos 

“Serviços Prestados às Empresas”, com um aumento de 0,9 mil milhões de escudos (9,5 por cento) e 

passando a representar a terceira maior exposição dos bancos no mercado de crédito, e do segmento de 

“Eletricidade, Água e Gás”, com um aumento do stock de crédito em 0,8 mil milhões de escudos (29,7 por 

cento). 

Em sentido contrário, destaca-se a redução da exposição dos bancos aos segmentos de “Construção e Obras 

Públicas” e de “Serviços Sociais e Pessoais”, respetivamente, em 1,8 mil milhões de escudos (-36,7 por cento) 

e em 0,99 mil milhões de escudos (-9,5 por cento). 

Em termos de peso no produto interno bruto, o stock de crédito dos quatro maiores segmentos do mercado 

de crédito bancário, todos pertencentes ao setor dos serviços, representou 25,5 por cento do PIB em 2018 

(26,3 por cento em 2017). A atividade económica destes segmentos (“Comércio, Restaurante e Hotéis”, 

“Transportes e Comunicações”, “Serviços Prestados às Empresas” e  “Serviços Sociais e Pessoais”) foi 

responsável por 40,9 por cento do total do PIB nominal de 2018 (41,7 por cento em 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualmente, o segmento “Comércio, Restaurantes e Hotéis” manteve-se como o setor de atividade que 

absorve a maior parcela do crédito bancário, representando cerca de 23,8 por cento do stock total de crédito 

a empresas não financeiras em 2018 (24 por cento em 2017). O crescimento do stock de crédito ao setor 

registou um aumento de 0,7 por cento (cinco por cento em 2017), em função da redução dos empréstimos 

Gráfico 7– Crédito por setores e contribuição de cada sector para o PIB  

 

Fonte: Banco de Cabo Verde; Instituto Nacional de Estatística 
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bancários às empresas do ramo de restauração e hotelaria em 4,1 por cento14, porquanto os empréstimos 

bancários concedidos às empresas do ramo do comércio aumentaram 4,7 por cento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O stock de crédito destinado à construção e imobiliária registou uma redução de 7,6 por cento em 2018, 

refletindo a redução do stock de crédito ao ramo de construção em 26,7 por cento (aumento de 29,3 por 

cento em 2017), não compensada pelo aumento do endividamento no ramo imobiliário em 8,2 por cento 

(29,7 por cento em 2017). O comportamento do stock de crédito à construção e imobiliária reflete, em larga 

medida, a liquidação, em 2018, do crédito concedido em 2017 a um grande promotor turístico através de um 

sindicato de bancos.15   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
14 Se o crédito ao promotor turístico do projeto “Hilton Cabo Verde Sal Resort” não tivesse sido liquidado antecipadamente, o stock de crédito do 

segmento de restauração e hotelaria teria crescido 19 por cento em 2018. Em consequência, o stock de crédito do segmento “Comércio, Restaurantes 
e Hotéis” teria crescido 11,3 por cento e a evolução da exposição do sistema bancário a este segmento teria sido no sentido de aumento, em vez de 
redução. 
15 Se o crédito ao promotor turístico do projeto “Hilton Cabo Verde Sal Resort” não tivesse sido liquidado antecipadamente, o stock de crédito do 

segmento de construção teria reduzido 8,3 por cento em 2018. 

Gráfico 8– Evolução do stock de crédito do setor do comércio, restaurantes e hotéis 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Gráfico 9– Evolução do stock de crédito do setor da construção e imobiliária 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Manutenção da concentração do crédito em operações acima dos 100 milhões de escudos  

A maioria do endividamento bancário manteve-se concentrada em grandes operações e em grandes 

empresas. No que tange à distribuição do crédito às empresas por intervalo de empréstimo, importa referir 

que 52,9 por cento do total de stock de crédito do sistema bancário, no final do ano de 2018, estavam 

alocados em operações acima dos 100 milhões de escudos (53,6 por cento em 2017). As operações de crédito 

a empresas até 10 milhões de escudos, que contemplam o financiamento a micro e pequenas empresas, 

representaram 11,9 por cento do total (12,4 por cento em 2017).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redução do índice de endividamento das empresas não financeiras junto do mercado de valores 
mobiliários  

O volume de dívida de empresas não financeiras junto do mercado de valores mobiliários reduziu 6,2 por 

cento em 2018, em termos homólogos, fixando-se em 10,6 mil milhões de escudos. Esta evolução foi 

determinada, em particular, pela redução do nível de endividamento de dois emitentes, um do setor de 

transportes aéreos e outro do setor de imobiliária e construção, em função da amortização de parte do 

capital em dívida.  

  

Gráfico 10 –Total do stock de crédito às empresas por intervalo  

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Em termos de distribuição do financiamento por setor de atividade, manteve-se a elevada concentração no 

setor de eletricidade e água (44 por cento do total, mais 2,7 pontos percentuais que em 2017), no setor dos 

transportes marítimo e aéreo (29,5 por cento do total, menos 2,3 pontos percentuais que no ano anterior) e 

na imobiliária e construção (25,6 por cento do total). O financiamento através de operações da bolsa de 

valores continuou limitado a um número muito reduzido de empresas não financeiras do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita ao nível de incumprimento, refira-se a recorrente situação de não liquidação de juros 

vencidos por duas empresas emitentes, uma do setor de imobiliária e outra do setor dos transportes 

marítimos (não obstante a renegociação conseguida em 2017 em termos de taxa de juro neste último setor). 

De notar que, comparativamente a 2017, os juros vencidos e não pagos registaram uma redução de 6,3 por 

cento, em função do vencimento da maturidade da emissão de uma empresa do setor imobiliário (apesar de 

o capital e os juros anteriormente vencidos e não pagos ainda se encontrarem por liquidar). 

Maior endividamento dos particulares em 2018 

Num contexto de aumento da confiança dos consumidores, de ligeiro aumento da procura de crédito pelos 

particulares e de ligeira redução da proporção de pedidos de empréstimo rejeitados, na globalidade, para 

aquisição de habitação, o endividamento bancário dos particulares acelerou em 2018 (3,9 por cento, que se 

compara a 2,3 por cento em 2017), suportado pelo maior ritmo de crescimento do crédito à habitação (4,2 

por cento, que se compara a crescimentos de 0,6 e 0,8 por cento registados, respetivamente, em 2016 e 

2017, bem como à média de 1,6 por cento dos últimos cinco anos). O crédito ao consumo e outros fins 

continuou a aumentar, mas num ritmo menos acelerado (3,4 por cento, comparativamente a 5,3 por cento 

registados em 2017).  

  

Gráfico 11– Distribuição do financiamento por setor 

  

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Crédito bancário a particulares -  ligeira redução da restritividade dos critérios de aprovação de pedidos de 
empréstimo, bem como da restritividade dos termos e condições gerais de concessão de empréstimos 

Os resultados dos inquéritos aos bancos sobre o mercado de crédito nacional, realizados em 2018, apontam 

que, em termos médios globais, os critérios de aprovação de empréstimos a particulares, bem como os 

termos e condições aplicados aos empréstimos aprovados, tornaram-se ligeiramente menos restritivos para 

aquisição de habitação, consumo e outros fins. 

O aumento da concorrência no mercado de crédito bancário, as expetativas de evolução da atividade 

económica do país, as perspetivas para o mercado de habitação e a redução do nível de incumprimento no 

crédito à habitação e ao consumo sustentaram, em larga medida, a postura menos restritiva dos bancos na 

oferta de crédito.  

Por sua vez, as melhores condições de financiamento aplicadas aos particulares, sobretudo, a nível do spread 

aplicado nos empréstimos de risco médio e dos termos e condições gerais de empréstimo, refletiram 

essencialmente a pressão exercida pela concorrência bancária, num contexto em que o grau de cumprimento 

do serviço da dívida do crédito à habitação terá sido beneficiado, de acordo com a perceção dos bancos, pelo 

aumento do emprego no setor formal, bem como das condições salariais, e pela redução do nível de 

endividamento dos clientes. 

Efetivamente, a percentagem da população empregada com um vínculo contratual formal (contratos de 

trabalho por tempo determinado, indeterminado e quadros efetivos) tem vindo a aumentar nos últimos 

anos, sinalizando melhores condições de garantia de cumprimento do serviço da dívida pelos particulares. 

Outrossim, o aumento gradual, nos últimos anos, da percentagem da população empregada segurada pelo 

sistema nacional de proteção social tem proporcionado, também, o aumento da formalidade no mercado 

laboral e a redução da precaridade da relação laboral. A par destas tendências, o mercado laboral registou, 

em 2018, um aumento da população empregada em classes profissionais mais qualificadas (em particular, 

especialistas de atividades intelectuais/científicas e técnicos/profissionais de nível intermédio), favorecendo 

o aumento da massa salarial da franja da população com maior poder de compra e menor restrição no acesso 

ao crédito bancário. 

Refira-se, igualmente, que a situação financeira dos particulares foi favorecida pela evolução contida das 

pressões inflacionistas, pelo aumento do salário mínimo nacional no setor privado da economia, dos 

benefícios sociais e das remessas de emigrantes, compensando, em alguma medida, a redução da população 

empregada do país pelo segundo ano consecutivo (em particular, nas classes profissionais mais elementares). 
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O peso do crédito à habitação fixou-se em 67,3 por cento na estrutura do crédito a particulares (67,1 por 

cento em 2017), em 48,4 por cento na estrutura de crédito a empresas não financeiras e particulares (47,8 

por cento em 2017) e em 20,3 por cento do PIB (20,8 por cento em 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note-se que a evolução do endividamento do setor não financeiro ocorreu num contexto de desaceleração 

do ritmo de constituição dos depósitos bancários para o nível mais baixo dos últimos anos. Os depósitos à 

ordem e a prazo cresceram 3,5 por cento em 2018 (5,7 por cento em 2017 e 10,8 por cento, em termos 

médios, nos últimos cinco anos), fixando-se em 109,1 por cento do PIB (112,4 por cento em 2017 e 104,1 por 

cento, em termos médios, nos últimos cinco anos). Em particular, os depósitos de emigrantes a prazo, que 

suportam em grande medida o funding dos bancos nacionais, reduziram pelo segundo ano consecutivo, 

fixando-se em 27,7 por cento do PIB, abaixo da média de 30,3 por cento dos últimos cinco anos. 

 

Gráfico 12– Crédito a particulares 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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3.1. Setor Bancário 

3.1.1. Atividade, evolução do balanço agregado e resultados 

Evolução positiva da atividade bancária, embora moderada  

A atividade bancária, medida pela evolução do total do ativo, registou um saldo agregado de 248 mil milhões 

de escudos (240,3 mil milhões de escudos, em 2017), verificando-se um crescimento de 3,2 por cento, 

financiado, em grande parte, pelo aumento dos depósitos em 4,3 por cento (5,7 por cento, em 2017). Não 

obstante a variação positiva, o ritmo de crescimento do ativo total dos bancos foi inferior quando comparado 

com o ano anterior (5,6 por cento em 2017) e com a média  dos últimos três anos (5,8 por cento). 

O stock de crédito líquido de imparidades16 , comparativamente ao ano transato, registou uma evolução 

positiva de 3,3 por cento, inferior ao observado em 2017 (6,1 por cento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenção do predomínio de aplicações em ativos mais líquidos e de menor risco na estrutura do ativo 
total das instituições, não obstante o aumento do crédito 

Os bancos investiram maioritariamente em caixa e disponibilidades, aplicações em instituições de crédito e 

títulos, representando, em termos agregados, 51,3 por cento do total do ativo (51,4 por cento em 2017), 

mantendo-se a estrutura do ativo dos bancos dominada por ativos mais líquidos e de menor risco. O crédito, 

liquído de imparidades, manteve inalterado o seu peso no total do ativo em 42,1 por cento, não obstante o 

crescimento de 3,3 por cento em termos homólogos.  

                                                                 
16 O stock de crédito inclui: (i) o Setor Público Administrativo, (ii) as empresas públicas, (iii) as empresas privadas; e (iv) os particulares (incluindo 

emigrantes e não residentes).   

Gráfico 13 – Principais rubricas do ativo 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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A rubrica “caixa e disponibilidades”, com um peso de 14,7 por cento, embora a um ritmo inferior à média 

dos últimos cinco anos, contribuiu, em 2018, com um aumento de 10,3 por cento (14,7 por cento em 2017), 

para o incremento do total de ativos do sistema financeiro. 

 

A carteira de títulos, com um peso no total de ativos de 20,7 por cento (19,3 por cento em 2017), apresentou 

um crescimento de 10,6 por cento comparativamente ao ano anterior. De referir que, do total da carteira de 

títulos, 64,6 por cento (60,7 por cento em 2017) correspondem a títulos de dívida pública, com um aumento 

de 17,6 por cento (4,9 mil milhões de escudos) em 2018. 

 

De modo contrário, as aplicações em instituições financeiras apresentaram uma ligeira redução do seu peso 

no total de ativos, resultado da preferência dos bancos pelos investimentos em títulos, situando-se em 15,9 

por cento em 2018 (18,3 por cento em 2017). Comparativamente ao ano anterior, verificou-se uma 

diminuição do stock das aplicações na ordem de 10,1 por cento, determinada pelo decréscimo das aplicações 

no Banco de Cabo Verde.  

 

De salientar que, no âmbito das operações tipo mercado aberto e das facilidades permanentes, 77,3 por 

cento das aplicações dos bancos no país permaneceram alocadas no Banco de Cabo Verde, sendo 87,9 por 

cento correspondente às aplicações overnight e 12,1 por cento tangente aos Títulos de Regularização 

Monetária (TRM) e Títulos de Intervenção Monetária (TIM).  

 

Em 2018, os ativos não correntes detidos para venda e outros ativos, que incluem o stock de bens recebidos 

em dação em cumprimento 17, totalizaram 5,0 mil milhões de escudos (2,0 por cento do total dos ativos), 

ante os  5,4 mil milhões de escudos registados em 2017 (2,4 por cento do total dos ativos).  

 

Esta involução, registada na ordem de 381 milhões de escudos, traduziu a alienação de imóveis recebidos 

em dação, com impacto positivo no sistema bancário nacional, ao reduzir o stock de créditos improdutivos 

colateralizados por este tipo de ativos.  

 

 

 

                                                                 
17 Inclui as rubricas: ativos não correntes detidos para venda, outros ativos e propriedades de investimento associados aos bens recebidos em dação 

em cumprimento. 

Quadro 1 – Ativos recebidos em dação em cumprimento 

 
Fonte: Relatório e Contas dos bancos 

Valor bruto Imparidades Valor líquido Alienações Valor bruto Imparidades Valor líquido Alienações

Total 6 336 964 5 372 149 6 067 1 077 4 990 841 -381

Peso no ativo total 2,4% 2,0%

Sistema bancário
2017 2018

Variação

Ativos recebidos em dação em cumprimento (milhões de escudos)
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No que respeita ao passivo, os recursos de clientes sob a forma de depósitos mantiveram-se como a principal 

fonte de financiamento dos bancos. No período em análise, este agregado ascendeu a 208,4 mil milhões de 

escudos, ante os 200 mil milhões registados em 2017, evidenciando um aumento de 4,3 por cento. 

 

O crescimento dos depósitos em ritmo inferior ao ano anterior (5,7 por cento em 2017) foi determinando 

pela desaceleração no crescimento dos depósitos à ordem (nove por cento) e pela redução dos depósitos a 

prazo (menos dois por cento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados da banca afetados pelo aumento extraordinário de custos com o pessoal, não obstante a boa 

performance da margem financeira  

 

Os resultados antes de impostos apresentaram, em 2018, um total de 787 milhões de escudos (1,2 mil 

milhões de escudos em 2017), um decréscimo na ordem de 36,4 por cento face ao ano anterior, devido ao 

forte impacto do aumento dos custos com o pessoal, que cresceram 1,4 mil milhões de escudos (48,9 por 

cento face ao ano de 2017). 

O aumento dos custos com pessoal foi reflexo, sobretudo, da reposição de uma contribuição a favor do fundo 

de pensões dos trabalhadores do sistema privativo de segurança social do maior banco do país, na sequência 

do acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Sotavento, que julgou improcedente o recurso interposto 

pela instituição em relação à alteração das condições de reforma de beneficiários do sistema privativo de 

segurança social do respetivo banco. No presente acórdão, ficou estabelecido que a instituição em causa 

deveria registar uma contribuição para o fundo de pensões dos trabalhadores do sistema privativo de 

Gráfico 14 – Principais rubricas do passivo e capital próprio 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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segurança social no montante de 1,1 mil milhões de escudos, o que impactou negativamente os resultados 

do banco em 2018.18 

 

Pese embora a ocorrência deste evento atípico, com impacto negativo na performance global da banca 

nacional, deve-se salientar que os resultados antes de impostos contaram com uma forte participação da 

margem financeira, que cresceu 1,0 mil milhões de escudos (16.5 por cento), situando-se em 7,4 mil milhões 

de escudos. Esta evolução é justificada pela diminuição significativa dos juros e custos equiparados, em 783,1 

milhões de escudos (menos 17,8 por cento), aliada ao aumento dos juros e proveitos equiparados, na ordem 

de 262,2 milhões de escudos ( 2,4 por cento).  

 

Contrariamente à margem financeira, a margem complementar estabilizou em 2018 (cresceu apenas 0,1 por 

cento), contribuindo em muito menor medida para os resultados antes de impostos. Esta evolução foi 

determinada pela redução de outros resultados de exploração, em 88,2 milhões de escudos (menos 16,5 por 

cento), ligeiramente mais que compensada pelo aumento dos rendimentos de instrumentos de capital em 

24,6 milhões de escudos (82,1 por cento), dos resultados de reavaliação cambial em 62,1 milhões de escudos 

(19,3 por cento) e das comissões líquidas em 2,4  milhões de escudos (0,2 por cento). 

 

Assim, o produto bancário assinalou em 2018, essencialmente devido ao comportamento da margem 

financeira, um aumento extraordinário de 1,0 mil milhões de escudos (12,8 por cento), à semelhança do ano 

anterior (914,1 milhões de escudos). 

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

Em 2018, o Índice de Hirshman e Herfindahl (IHH)19, tanto a nível do crédito como dos depósitos, registou 

um total de 2.520,1 e de 2.789,8 pontos, respetivamente, evidenciando a manutenção da elevada 

concentração do setor bancário. 

 

 

 

                                                                 
18 Em 2014, o banco alterou as condições de passagem à situação de reforma dos beneficiários do seu sistema privativo de segurança social. O 

trabalhadores contestaram judicialmente a medida de gestão levada a cabo pelo banco, tendo o Tribunal da Relação de Sotavento decidido a favor 
dos mesmos. 
19 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. 
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De referir que, não obstante a alta concentração registada a nível do crédito, o IHH vem assinalando uma 

tendência decrescente nos últimos anos, resultado do aumento da quota de mercado dos bancos de menor 

dimensão. Ao nível dos depósitos, entretanto, o comportamento do IHH é volátil e evidencia uma tendência 

ascendente a partir de 2014, ainda que tenha registado uma ligeira redução em 2018. 

 

As quotas de crédito e de depósitos dos dois maiores bancos do sistema financeiro, considerados 

sistemicamente relevantes, caíram 0,88 e 0,49 pontos percentuais, situando-se em 66,4 por cento e 71,3 por 

cento, respetivamente. 

3.1.2. Adequação de capital 

O rácio de solvabilidade do sistema bancário nacional fixou-se em 16,2 por cento, com uma redução na 
ordem de 1,1 pontos percentuais 

Em 2018, os fundos próprios elegíveis20 dos bancos registaram um total de 16 mil milhões de escudos, 

reduzindo 5,7 por cento, inversamente ao crescimento de 13,2 por cento registado em 2017. Esta redução 

deveu-se, sobretudo, à diminuição do Tier II e, em menor medida, do Tier I21 (capital considerado de maior 

qualidade), respetivamente, em 30,7 e 0,9 por cento. A redução do Tier II foi essencialmente determinada 

pela redução das obrigações subordinadas e a do Tier I foi explicada pela diminuição do capital próprio, das 

reservas e dos resultados do exercício. 

O rácio de solvabilidade fixou-se em 16,2 por cento (17,3 por cento em 2017), 4,2 pontos percentuais acima 

do mínimo regulamentar (12 por cento), tendo registado menos 1,1 pontos percentuais comparativamente 

ao ano anterior (17,3 por cento em 2017), em função da redução dos fundos próprios elegíveis (em 5,7 por 

cento) e do aumento dos ativos ponderados pelo risco (em 0,8 por cento).  

                                                                 
20 Calculado com base no Aviso nº 3/2007, de 19 de novembro.  
21 O Tier I corresponde aos fundos próprios de base, de acordo com o Aviso nº 3/2007, de 19 de novembro. 

Quadro 2 – Índice HH 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 dez/18

Valor Valor Valor Valor Valor

IHH - Crédito 2 762,0 2 745,7 2 677,2 2 605,5 2 520,1

R1 (*) 0,40 0,39 0,38 0,34 0,33

R2 (**) 0,69 0,69 0,68 0,67 0,66

IHH - Depósito 2 701,3 2 808,8 2 761,9 2 829,6 2 789,8

R1 (*) 0,40 0,42 0,40 0,39 0,39

R2 (**) 0,685 0,700 0,696 0,718 0,713

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

(**) Índice de concentração em relação às 2 maiores instituições bancárias de CV (%)
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O rácio do Tier I sobre os ativos ponderados pelo risco situou-se em 16,1 por cento, deteriorando 0,3 pontos 

percentuais, devido ao crescimento dos ativos ponderados pelo risco, num contexto de ligeira redução do 

Tier I. Esta variação representa uma ligeira deterioração da cobertura do capital de maior qualidade sobre os 

ativos ponderados pelo risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2018, os ativos ponderados pelo risco de crédito reduziram ligeiramente (em 0,1 por cento), tendo o seu 

peso no total dos ativos ponderados pelo risco reduzido pelo terceiro ano consecutivo (-0,8 pontos 

percentuais, que se compara a -0,3 e -0,1 pontos percentuais, respetivamente, em 2016 e 2017). Os ativos 

ponderados pelo risco de crédito mantiveram-se, contudo, como os principais ativos de risco do sistema 

bancário nacional, representando 88,4 por cento de todos os riscos do sistema.  

Os ativos ponderados pelo risco operacional cresceram de forma mais expressiva em 2018 (7,8 por cento), 

fixando-se em 11,4 por cento do total dos ativos ponderados pelo risco (mais 0,7 pontos percentuais, que se 

compara a incrementos de 0,4 e 0,2 pontos percentuais, respetivamente, em 2016 e 2017).  

Os ativos ponderados pelo risco cambial, não obstante o seu peso residual nos riscos totais do sistema, 

registaram um acentuado aumento em 2018 (de 61,9 por cento), invertendo o ritmo de consistente redução 

que vinham apresentando desde 2015. Estes ativos representaram cerca de 0,2 por cento do total dos ativos 

ponderados pelo risco em 2018 (mais 0,06 pontos percentuais que no ano anterior). 

 

 

 

 

Gráfico 15 – Evolução do Tier I, Tier II, fundos próprios, ativos ponderados e solvabilidade 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Em 2018, o rácio de solvabilidade aumentou apenas para dois bancos não sistémicos, tendo reduzido para 

os restantes. A maioria das instituições bancárias, com exceção de duas, manteve o rácio de solvabilidade 

acima de 15 por cento, superior ao mínimo regulamentar de 12 por cento. O rácio de um dos bancos 

melhorou para um nível mais próximo de 15 por cento, enquanto outro banco (não sistémico) registou uma 

deterioração para um nível próximo de 12 por cento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 16 – Composição dos ativos ponderados pelo risco 

 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Gráfico 17 – Solvabilidade: comparação internacional 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

Nota: Dados obtidos a partir do site IMF, veja-se:http://data.imf.org/?sk=9F855EAE-C765-405E-9C9A-A9DC2C1FEE47. Por 
indisponibilidade de dados, relativos ao final do ano, os valores para Seicheles dizem respeito ao terceiro trimestre de 2018. 
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Comparativamente a economias similares, o país manteve-se abaixo dos seus pares, Maurícias e Seicheles, 

que também registaram uma degradação do seu rácio de solvabilidade. Note-se, em particular, o 

estreitamento do diferencial em relação a Seicheles para 4,3 pontos percentuais em 2018, de uma média de 

cerca de 10 pontos percentuais nos últimos anos, em virtude da deterioração do indicador daquele país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Qualidade dos ativos  

Em 2018, registou-se uma evolução favorável da qualidade dos ativos do sistema bancário, com os 

indicadores de incumprimento a atingirem os valores mais baixos dos últimos 5 anos 

Os indicadores de qualidade da carteira de crédito, representados pelos rácios de crédito vencido, de crédito 

com imparidade e de crédito em risco, medidos em termos de rácio dos respetivos indicadores sobre o 

crédito total, registaram uma melhoria face ao ano anterior, traduzindo a redução dos indicadores de 

incumprimento de instituições bancárias sistémicas22 e não sistémicas. 

O rácio de crédito vencido, determinado de acordo com a Circular nº 150, de 28 de dezembro de 200923, 

fixou-se em 12,2 por cento (contra os 13,2 por cento em 2017), registando uma redução na ordem de um 

ponto percentual pelo segundo ano consecutivo.  

                                                                 
22 Entidades financeiras, cujo desaparecimento ou redução da robustez poderia conduzir a uma profunda desestabilização de todo o sistema 

financeiro, com elevados impactos negativos para todo o país ou região, devido à dimensão dos seus ativos e/ou sua importância no mercado de 
crédito e depósitos. 

23 Medido de acordo com a Circular nº 150, de 28 de dezembro de 2009. Este indicador resulta do quociente entre o crédito em incumprimento com 

o crédito total, sendo que o crédito em incumprimento inclui o crédito vencido há mais de 90 dias + o crédito de cobrança duvidosa reclassificado 
como vencido.  

Gráfico 18 – Distribuição de frequência para o rácio de solvabilidade 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

- -

4   

3   

-

1   

3   3   

< 12 12 - 14,5 14,5 - 17 > 17

dez/17 dez/18

Valores do eixo em percentagem.
A definição dos intervalos respeita critérios definidos internamente.

O valor entre as barras refere-se ao número de instituições de crédito com o rácio pertencente ao intervalo correspondente.



 Capítulo III – Situação Patrimonial e Financeira do Setor Financeiro 

 
 

 
Banco de Cabo Verde – Relatório de Estabilidade Financeira 2018 40 
 

O rácio de crédito com imparidade, calculado pelo critério das IAS/IFRS24, fixou-se em 12,9 por cento (14,5 

por cento em 2017), registando uma redução de 1,7 pontos percentuais, a maior desde 2015.  

O rácio de crédito em risco, por sua vez, diminuiu 1,8 pontos percentuais para 14,3 por cento (16,1 por cento 

em 2017).  

 

 

 

 

A melhoria verificada nos indicadores de qualidade de crédito resultou do efeito conjugado de uma redução 

mais expressiva dos stocks de crédito com imparidade e em incumprimento, respetivamente, em 1,4 e 0,6 

mil milhões de escudos, e do aumento da carteira de crédito dos bancos em 3,5 mil milhões de escudos (6,4 

mil milhões de escudos em 2017). A redução efetiva está relacionada com a adoção de medidas, 

nomeadamente o write-off 25 de créditos não produtivos do balanço e a recuperação de créditos por via de 

colaterais (processos de dação em pagamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
24 IAS/IFRS – International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards. Este indicador resulta do quociente entre o crédito com 

imparidade e o crédito total, sendo que o valor do crédito com imparidade é obtido através dos modelos de cálculo de imparidade de cada banco. 
De notar que o crédito com imparidade pode incluir créditos que podem não estar vencidos, mas que, tendo em conta as condições impostas, são 
capturados pelos mesmos modelos. 

25 Processo de desreconhecimento do balanço de valores de créditos que já estejam totamente cobertos pelas imparidades e cuja expetativa de 

recuperabilidade é nula, no entanto, mantêm-se os direitos contratuais e legais de recebimento. Tais créditos passam a estar registados em rubricas 
extrapatrimoniais (off-balance sheet). 

Quadro 3 – Qualidade da carteira de crédito 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

Indicadores de qualidade da carteira dez/17 dez/18 Var.(pp)

Crédito vencido (Circular 150) (%) 13,2 12,2 -1,0

Crédito com imparidade (IAS/IFRS), (%) 14,5 12,9 -1,7

Crédito em risco (%) 16,1 14,3 -1,8

Gráfico 19 – Evolução dos indicadores de qualidade de crédito 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Comparativamente a economias similares, nomeadamente Seicheles e Maurícias, o nível de incumprimento 

de Cabo Verde, medido de acordo com a Circular nº 150, de 28 de dezembro de 2009, manteve-se em 

patamares superiores, tendo o diferencial se agravado em relação a Maurícias e reduzido relativamente a 

Seicheles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à distribuição do crédito vencido, medido de acordo com a Circular nº 150, de 28 de dezembro 

de 2009, por dias de atraso, cerca de 60,8 por cento do total encontravam-se vencidos há mais de três anos, 

em finais de 2018, sendo créditos vencidos de longa duração, logo, com uma probabilidade de recuperação 

menor. Este legado do contágio da crise financeira internacional sobre a economia nacional evidenciou, em 

2018, uma inversão da tendência ascendente que vinha apresentando desde 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 21 – Créditos em incumprimento por dias de atraso (Circular 150) 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Gráfico 20 – Crédito vencido: comparação internacional 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

Nota: Dados obtidos a partir do site IMF, veja-se:http://data.imf.org/?sk=9F855EAE-C765-405E-9C9A-A9DC2C1FEE47. Por indisponibilidade de 
dados, relativos ao final do ano, os valores para Seicheles dizem respeito ao terceiro trimestre de 2018. 
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Melhoria dos níveis de incumprimento por setor de atividade  

Por setor de atividade, excetuando o ramo de construção e obras públicas, cujo incumprimento do serviço 

de crédito aumentou em 2018, registou-se uma acentuada melhoria dos níveis de incumprimento, em 

particular nos ramos de particulares, para consumo e outros fins e habitação, de serviços prestados às 

empresas, de comércio, de transportes e comunicações e de serviços sociais e pessoais.  Esta evolução foi 

determinada pela recuperação de créditos vencidos via recebimento de bens em dação em cumprimento e 

pelo abate de créditos vencidos ao ativo. Os setores com rácio de crédito vencido superior a 15 por cento, 

não obstante representarem, em média, quase metade do stock de crédito vencido total (52 por cento em 

2018), compõem apenas cerca de 30 por cento, em termos médios, do stock de crédito total (28,7 por cento 

em 2018).  

Refira-se, ainda, que o ramo de serviços prestados às empresas manteve-se como o setor com maior rácio 

de incumprimento (37,9 por cento em 2018, contudo, menos 7,8 pontos percentuais que em 2017), cujo 

stock deriva, sobretudo, de operações imobiliárias relacionadas a projetos iniciados antes da crise financeira 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crescimento contínuo do rácio de cobertura do crédito com imparidade pelas imparidades reconhecidas e 
redução do rácio de cobertura do crédito vencido pelas provisões mínimas regulamentares  

O rácio de cobertura do crédito com imparidade pelas imparidades reconhecidas, calculado pelo critério das 

IAS/IFRS, situou-se em 71 por cento, contra 64,1 por cento em 2017, evidenciando um aumento de 6,9 pontos 

percentuais, explicado, sobretudo, pela redução do crédito com imparidade (em 8,7 por cento), porquanto 

as imparidades acumuladas aumentaram apenas 1,1 por cento (9,5 por cento em 2017). 

No que respeita à cobertura do crédito vencido pelas provisões mínimas regulamentares, medida pela 

Circular nº 150, de 28 de dezembro de 2009, esta reduziu para 66,6 por cento, de 69,5 por cento em 2017, 

Gráfico 22 – Rácio de crédito com imparidade por setor de atividade  

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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em função de uma redução mais acentuada das provisões (em 8,4 por cento, que se compara ao aumento 

de 3,7 por cento em 2017) que a do stock de crédito vencido (em 4,4 por cento, que se compara à redução 

de 1,9 por cento em 2017). 

 

 

 

 

A cobertura dos níveis de crédito com imparidade pelas imparidades superou, pela primeira vez, a cobertura 

do crédito vencido pelas provisões mínimas regulamentares. Efetivamente, as instituições bancárias têm 

envidado esforços no sentido de nivelar as imparidades face às provisões, de acordo com recomendações 

emanadas pelo Banco Central desde 2013. Em 2018, o rácio das imparidades sobre o crédito com imparidade 

situou-se em 6,9 pontos percentuais acima do rácio de 2017, fixando-se em 71 por cento, enquanto o rácio 

das provisões sobre o crédito vencido reduziu 2,9 pontos percentuais comparativamente ao ano anterior, 

fixando-se em 66,6 por cento.  

Refira-se que o rácio de cobertura do crédito vencido pelas imparidades aumentou pelo terceiro ano 

consecutivo, fixando-se em 74,8 por cento (quatro pontos percentuais acima do rácio de 2017, 

respetivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À semelhança dos anos anteriores, o nível de cobertura do crédito vencido pelas provisões mínimas 

regulamentares situou-se acima do de países pares de Cabo Verde, nomeadamente Maurícias e Seicheles. 

Refira-se, contudo, a tendência de redução deste diferencial positivo nos últimos anos (de 41,8 para 7,8 

pontos percentuais, em relação a Maurícias, e de 54,7 para 28 pontos percentuais, em relação a Seicheles, 

Quadro 4 – Cobertura do risco de crédito 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

dez/17 dez/18 Var. (pp)

Imparidade / Crédito com Imparidade (IAS/IFRS) 64,1 71,0 6,9

Provisões / Crédito vencido (Circular 150) 69,5 66,6 -2,9

Gráfico 23 – Evolução do risco de crédito e dos níveis de cobertura  

 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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respetivamente, entre 2012 e 2018), que resulta do efeito conjugado da deterioração do rácio nacional e da 

melhoria do rácio daqueles países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A carteira de crédito das instituições bancárias manteve-se estruturalmente concentrada em determinados 
setores e num número restrito de contrapartes  

O setor bancário evidenciou um ligeiro crescimento da sua exposição ao negócio do crédito a particulares 

para aquisição de habitação em 2018 (de 0,5 pontos percentuais para 32,6 por cento), sendo este o ramo de 

negócio com maior peso na estrutura do crédito bancário nacional. Contudo, o rácio de incumprimento neste 

ramo, medido em termos de crédito vencido sobre o crédito total, reduziu 1,2 pontos percentuais, fixando-

se em 8,8 por cento, em função do efeito combinado do aumento do stock de crédito à habitação e da 

redução do stock de crédito vencido neste setor. Refira-se que o rácio de incumprimento retomou a 

tendência descendente que vinha registando entre 2014 e 2016.  

Contrariamente, não obstante a redução da exposição do setor bancário ao ramo de construção e obras 

públicas, que se refletiu na redução do seu peso no stock total do crédito à economia em 1,7 pontos 

percentuais para 4,2 por cento, assistiu-se a um expressivo agravamento do rácio de incumprimento neste 

ramo, em 6,2 pontos percentuais para 18,8 por cento, traduzindo, sobretudo, a redução do stock de crédito, 

num contexto de aumento do seu stock de crédito vencido em 9,6 por cento26.  

 

 

                                                                 
26 A redução do stock de crédito total do ramo da construção e obras públicas reflete, em larga medida, o efeito da liquidação do crédito concedido 

a um grande promotor turístico através de um sindicato de bancos nacionais.  

Gráfico 24 – Cobertura do crédito vencido pelas provisões: comparação internacional 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

Nota: Dados obtidos a partir do site IMF, veja-se:http://data.imf.org/?sk=9F855EAE-C765-405E-9C9A-A9DC2C1FEE47. Por indisponibilidade de 
dados, relativos ao final do ano, os valores para Seicheles dizem respeito ao terceiro trimestre de 2018. 
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Refira-se que o ramo de construção e obras públicas foi o único que registou uma deterioração no respetivo 

rácio de incumprimento em 2018. Efetivamente, não obstante o aumento da exposição do setor bancário, 

em particular, aos ramos de transportes e comunicações, de eletricidade, água e gás e de serviços prestados 

às empresas, o seu rácio de incumprimento reduziu no período, num contexto de aumento da atividade 

creditícia dirigida a estes ramos de negócio bancário e de redução do stock de crédito vencido na maioria dos 

setores27. 

A concentração dos empréstimos permaneceu estruturalmente como um fator de risco no sistema bancário 

nacional. Destaca-se apenas a ligeira expansão do ramo de transportes e comunicações na estrutura de 

crédito do sistema bancário. 

 

 

 

                                                                 
27 À exceção dos ramos de construção e obras públicas, cujo stock aumentou, e de eletricidade, água e gás, cujo stock estabilizou, todos os restantes 

ramos de negócio registaram uma redução do stock de crédito em incumprimento em 2018. 

Gráfico 25 – Relação entre a estrutura do stock de crédito vencido, a estrutura do stock de crédito total e do rácio de 
incumprimento por ramo de negócio (NPL) 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

Nota: O tamanho das bolhas reflete o valor do rácio de incumprimento (NPL), sendo maior a bolha cujo rácio NPL é maior.  
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A exposição aos grandes riscos28 em percentagem do crédito total aumentou 2,9 pontos percentuais 

relativamente ao período homólogo, fixando-se em 18,329 por cento, em função do aumento do stock total 

de créditos de grande risco pelo segundo ano consecutivo (em 22,1 por cento em 2018, que se compara a 

15,5 por cento em 2017), contrariamente à tendência decrescente que vinha evidenciando entre 2014 e 

2016. O aumento da exposição aos grandes riscos (em percentagem do crédito total), bem como do número 

de contrapartes que detêm créditos superiores a dez por cento dos fundos próprios dos bancos, refletiu, em 

larga medida, o aumento da atividade creditícia de bancos não sistémicos direcionada a grandes volumes de 

empréstimo e, em menor medida, a redução dos fundos próprios de alguns bancos30. 

 

 

 

 

 

                                                                 
28 Segundo o Aviso nº 7/2007, de 25 de fevereiro de 2008, entende-se por grandes riscos os créditos superiores a 10 por cento dos fundos próprios. 
29 Calculado com base na média ponderada dos Fundos Próprios. 
30  Não obstante o aumento, o número de contrapartes manteve-se relativamente reduzido em 2018.  

Quadro 5 – Grandes riscos em percentagem do crédito total 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

dez/17 dez/18 Var. p.p

Global 15,5                             18,3                             2,85                         

R1 (*) 7,6                               7,9                               0,24                         

R2 (**) 10,9                             12,5                             1,55                         

 (**) Nível de exposição aos grandes riscos das duas maiores instituições bancárias(%)

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

Gráfico 26 – Evolução da estrutura do crédito bancário por segmento 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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A exposição aos grandes riscos das duas maiores instituições bancárias, consideradas sistemicamente 

relevantes, fixou-se em 12,5 por cento, evidenciando um aumento de 1,6 pontos percentuais face ao ano 

anterior. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Em 2018, o nível global de exposição do setor bancário aos grandes riscos degradou-se face ao ano anterior. 

Do total de bancos no sistema financeiro, quatro mantiveram-se no escalão de maior risco, havendo um 

banco não sistémico que ascendeu ao escalão de maior risco e um banco sistémico que aumentou um escalão 

de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 27 – Evolução do nível de exposição aos grandes riscos 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Gráfico 28 – Distribuição de frequência para o rácio Grandes Riscos/Crédito Total 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Em percentagem do total dos fundos próprios, as grandes exposições fixaram-se no nível mais elevado desde 

2013, aumentando face ao ano anterior 30 pontos percentuais, fixando-se em 131,7 por cento. 

Comparativamente a países pares, o rácio de grandes riscos em percentagem de fundos próprios manteve-

se superior ao observado nas Seicheles e inferior ao verificado nas Maurícias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Rendibilidade 

Em 2018, registou-se uma deterioração da rendibilidade do sistema bancário cabo-verdiano face ao período 

homólogo, patente na redução de 0,2 pontos percentuais da rendibilidade do ativo31 (ROA – Return on Assets) 

e de 2,7 pontos percentuais da rendibilidade dos capitais próprios (ROE – Return on Equity), os quais se 

fixaram em 0,3 e 4,8 por cento, respetivamente32. 

  

                                                                 
31 Para efeitos de rendibilidade de ativos e capitais próprios, foram utilizados os resultados e interesses minoritários antes de impostos. 
32 Em 2018, quatro instituições bancárias registaram uma redução do ROA e cinco bancos registaram uma redução do ROE, contrariamente ao 

sucedido em 2017, em que estes rácios aumentaram para a maioria dos bancos.   

Gráfico 29 – Grandes exposições: comparação internacional 

 

  Fonte: Banco de Cabo Verde 

Nota: Dados obtidos a partir do site IMF, veja-se:http://data.imf.org/?sk=9F855EAE-C765-405E-9C9A-A9DC2C1FEE47. Por indisponibilidade de 
dados, relativos ao final do ano, os valores para Seicheles dizem respeito ao terceiro trimestre de 2018. 
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A evolução negativa do ROE e do ROA foi determinada pela redução dos resultados antes de impostos, 

devido, essencialmente, ao acentuado aumento dos custos com o pessoal (em 48,9 por cento), não obstante 

o expressivo aumento do produto bancário pelo segundo ano consecutivo (em 12,8 por cento, que se 

compara a 12,5 por cento no ano anterior). 

O comportamento dos custos com o pessoal refletiu a reposição, por decisão judicial imposta a um banco 

sistémico, de uma contribuição para o fundo privativo de segurança social no montante de 1,1 mil milhões 

de escudos33. 

O crescimento do produto bancário decorreu da boa performance da margem financeira, num contexto de 

estabilização da margem complementar34. O expressivo aumento da margem financeira em 16,5 por cento 

(13 por cento em 2017) traduziu, em maior medida, a redução dos juros e custos equiparados, pelo segundo 

ano consecutivo, em função da redução das taxas de juro passivas e dos depósitos a prazo constituídos pelos 

clientes do sistema bancário nacional. Em menor medida, o aumento dos juros e proveitos equiparados 

também contribuiu para o bom desempenho da margem financeira, em resultado da evolução positiva do 

crédito concedido a clientes.  

                                                                 
33 Em janeiro de 2019, o Tribunal da Relação de Sotavento julgou improcedente o recurso interposto pelo BCA referente à reclamação dos 

trabalhadores na sequência da alteração, em 2014, das condições de passagem à situação de reforma dos beneficiários do sistema privativo de 
segurança social daquele banco. 
34 A estabilização da margem complementar ocorreu num contexto de redução dos outros resultados de exploração e de aumento dos resultados de 

reavaliação cambial derivado da depreciação do dólar norte-americano. 

Gráfico 30 – Evolução do ROA e ROE 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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O peso da margem financeira no produto bancário aumentou pelo quarto ano consecutivo, fixando-se em 

79,6 por cento. À exceção de um banco não sistémico, todas as restantes instituições bancárias expandiram 

a sua margem financeira em detrimento da margem complementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A redução do rácio de rendibilidade dos capitais próprios na maioria das instituições bancárias, 

principalmente, devido à redução dos resultados antes de impostos, traduziu-se no deslocamento de dois 

bancos para níveis de rendibilidade abaixo de 2,0 por cento. Contudo, três bancos mantiveram-se no escalão 

superior de rentabilidade (superior a 11 por cento) e dois bancos, os únicos cujo ROE aumentou no período, 

deslocaram o seu nível de rendibilidade para um escalão superior. 

Quando comparado com as economias insulares similares, nomeadamente Maurícias e Seicheles, a 

rendibilidade do sistema bancário nacional, medida através do ROE, manteve-se num nível largamente 

inferior, tendo-se agravado o diferencial negativo em 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31 – Distribuição de frequência para o ROE 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Gráfico 32 – ROE: comparação internacional 

 

  Fonte: Banco de Cabo Verde 

Nota: Dados obtidos a partir do site IMF, veja-se:http://data.imf.org/?sk=9F855EAE-C765-405E-9C9A-A9DC2C1FEE47.Por  indisponibilidade de 
dados, os valores para Seicheles referem-se ao terceiro trimestre de 2018.  
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O nível de eficiência operacional do sistema bancário reduziu relativamente a 2017, patente no aumento, em 

9,4 pontos percentuais, do rácio cost-to-income, que se fixou nos 69,6 por cento (60,2 por cento em 2017), 

o nível mais deteriorado desde 2014. O comportamento do indicador de eficiência operacional traduziu, em 

primeiro lugar, o aumento dos custos com o pessoal em 48,9 por cento e, em segundo lugar, o crescimento 

dos gastos gerais administrativos em 4,5 por cento, não obstante o crescimento do produto bancário em 

12,8 por cento. 

A eficiência operacional deteriorou para cinco bancos em 2018. Em particular, o rácio cost-to-income de um 

banco sistémico se deslocou para o escalão de maior ineficiência, ou seja, um rácio superior a 72 por cento, 

em função do expressivo aumento dos custos com o pessoal35 e um banco não sistémico registou um rácio 

superior a 100 por cento (à semelhança do sucedido em 2016). Refira-se, contudo, que os dois bancos que 

registaram uma melhoria da eficiência operacional em 2018, um dos quais sistémico, observaram um 

deslocamento do rácio cost-to-income para o escalão de maior eficiência, ou seja, inferior a 49 por cento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
35 Reconhecimento de custos relativos ao sistema privativo de segurança social do banco, por imposição de uma decisão judicial. 

Gráfico 34 – Distribuição de frequência para o Cost to Income 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Gráfico 33 – Evolução do Cost to Income 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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3.1.5. Liquidez e financiamento  

Desaceleração no crescimento dos depósitos e redução dos indicadores de liquidez, não obstante a sua 
manutenção em níveis aceitáveis 

Os rácios de liquidez medidos pelo Ativo Líquido/Ativo Total e Ativo Líquido/Passivo de Curto Prazo 

apresentaram reduções de 0,7 e 1,1 pontos percentuais, respetivamente. 

 

 

 

 

A diminuição dos rácios de liquidez é explicada pelo decréscimo de 0,1 por cento (-1,2 por cento em 2017) 

que se registou nos ativos líquidos, conjugado com o aumento do ativo total na ordem dos 3,2 por cento (5,6 

por cento em 2017) e do passivo de curto prazo em 4,3 por cento (5,7 por cento em 2017). A queda dos 

ativos líquidos, por sua vez, é justificada pela redução das aplicações em instituições de crédito em 10,1 por 

cento (-3,1 por cento em 2017). Registou-se, no entanto, um acréscimo de 10,6 por cento nas aplicações em 

títulos (9,5 por cento em 2017), com destaque para os títulos de dívida pública cabo-verdiana.  

Relativamente ao rácio de transformação dos depósitos em crédito, este situou-se nos 55,2 por cento (55,8 

por cento em 2017), assinalando uma diminuição na ordem dos 0,6 pontos percentuais.36 Verificou-se que 

os depósitos cresceram a um ritmo superior ao do crédito concedido no sistema bancário nacional. 

Efetivamente, em termos absolutos, o acréscimo dos depósitos ascendeu a 8,5 mil milhões de escudos (10,9 

mil milhões de escudos em 2017), superando o incremento do crédito, que fixou-se em 3,5 mil milhões de 

escudos (6,4 mil milhões de escudos em 2017), o que justifica o ligeiro aumento dos depósitos convertidos 

em crédito.  

                                                                 
36 Refira-se, no entanto, que o rácio de transformação torna-se superior ao de 2017 quando é expurgado o efeito de base do crédito concedido ao 

promotor do projeto turístico “Hilton Cabo Verde Sal Resort”. 

Quadro 6 – Indicadores de liquidez  

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

Indicadores de Liquidez (%) dez/17 dez/18 Var. pp

Ativo Liquido / Ativo total 22,1 21,4 -0,7

Ativo Liquido / Passivo de curto prazo 26,6 25,5 -1,1

Ativo Liquido /Passivo Total (Aviso nº 8/2007) 52,9 52,8 -0,1

Índice de transformação de depósitos em crédito 55,8 55,2 -0,6
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O nível observado nos indicadores de liquidez mostra-se inferior aos índices registados nas economias 

similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os depósitos, principal fonte de financiamento do sistema bancário, representaram 95,4 por cento do seu 

total (94,5 por cento em 2017) e as restantes fontes mantiveram um peso diminuto. 

  

Gráfico 35 – Crédito, Depósitos e Rácio de Transformação  

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Gráfico 36 – Rácios de liquidez: comparação internacional 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

  Nota: Dados obtidos a partir do site IMF, veja-se:http://data.imf.org/?sk=9F855EAE-C765-405E-9C9A-A9DC2C1FEE47.Por  indisponibilidade de 
dados, os valores para Seicheles referem-se ao terceiro trimestre de 2018. 
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O financiamento obtido através de obrigações subordinadas diminuiu 40,6 por cento face ao ano anterior (-

10,6 por cento em 2017), provocando uma redução do seu peso no total das principais fontes de 

financiamento dos bancos em 0,25 pontos percentuais (-0,1 pontos percentuais em 2017), fixando-se em 

0,35 por cento. 

Os fundos captados de instituições de crédito registaram, igualmente, uma diminuição de 10,7 por cento 

(aumento de 3,9 por cento em 2017). Em consequência, esta fonte de funding bancário, pouco 

representativa,  registou uma diminuição de 0,7 pontos percentuais do seu peso no total das fontes de 

financiamento (-0,1 pontos percentuais em 2017), fixando-se em 4,23 por cento. 

 

 

 

 

 

 

 

O funding do sistema bancário nacional, medido pela soma de todas as fontes de financiamento dos bancos, 

manteve a trajetória de desaceleração no crescimento iniciada em 2017, refletindo, sobretudo, o menor 

ritmo de constituição de depósitos e, em menor medida, a redução do financiamento das atividades 

bancárias através do recurso a instituições de crédito e a obrigações subordinadas.  

Gráfico 37 – Principais fontes de financiamento do sistema bancário 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Quadro 7 – Estrutura das fontes de financiamento do setor bancário 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

Var. Absoluta 

dez/17 dez/18
(milhões de 

escudos)

Depósitos 94,5 95,4 5 525,8 2,8

        À ordem 45,7 48,9 8 703,9 9,0

        A prazo 46,4 44,6 -1 886,2 -1,9

        Outros 2,5 1,8 -1 291,9 -24,6

Recursos de Bancos Centrais 0,0 0,0 -4,6 -93,3

Obrigações Subordinadas 0,6 0,4 -515,2 -40,6

Recursos de instituições de crédito 4,9 4,3 -1 105,0 -10,7

Em percentagem do total das principais 

fontes de financiamento
Var. %
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O acréscimo observado nos depósitos, no montante de 8,5 mil milhões de escudos em 2018 (4,3 por cento), 

foi determinado, sobretudo, pelo aumento dos depósitos do Setor Público Administrativo, que cresceram 6,5 

mil milhões de escudos (20,7 por cento), cuja constituição foi maioritariamente realizada em duas instituições 

bancárias, uma sistémica e outra não sistémica. 

Ainda nesta linha, foram registadas contribuições positivas de outros segmentos, nomeadamente de 

depósitos de não residentes, com uma variação positiva de 775 milhões de escudos (4,4 por cento), de 

depósitos de outros residentes, com uma variação positiva na ordem de 698 milhões de escudos (0,8 por 

cento) e de  depósitos de emigrantes, com uma variação positiva na ordem de 671 milhões de escudos (1,1 

por cento). 

Refira-se que, não obstante o aumento, os depósitos de outros residentes registaram uma expressiva 

desaceleração no seu ritmo de constituição (dos cerca de 6 mil milhões de escudos incrementados em 2017), 

o que, aliado ao comportamento dos depósitos de emigrantes, determinou a desaceleração no crescimento 

dos depósitos totais. 

No que toca à evolução da estrutura dos depósitos por entidades nos últimos três anos, é de se realçar, por 

um lado, a tendência crescente dos depósitos do Setor Público Administrativo, cujo peso no total dos 

depósitos tem aumentado (14,5 por cento em 2016, 15,8 por cento em 2017 e 18,3 por cento em 2018) e, 

por outro lado, a tendência negativa dos depósitos de emigrantes, cujo peso no total dos depósitos tem 

reduzido nos três últimos anos (32,1 por cento em 2016, 31,5 por cento em 2017 e 30,6 por cento em 2018). 

Gráfico 38 – Contributos das fontes de financiamento para a evolução do funding do sistema bancário 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Em 2018, contrariamente à tendência dos últimos anos, os depósitos à ordem predominaram na estrutura 

de depósitos, detendo um peso de 50,5 por cento, registando um crescimento de nove por cento (16,1 por 

cento em 2017). Esta evolução, comum a todas as instituições que compõem o sistema bancário nacional, 

decorreu num contexto de menor atratividade dos depósitos a prazo, cuja taxa de juro média tem caído de 

forma gradual nos últimos anos, bem como de implementação, pelos bancos, de medidas estratégicas de 

melhoria da margem financeira. 

 

Os depósitos bancários com prazo acordado registaram, em 2018, uma redução de 1,9 por cento, ainda que 

menos pronunciada do que a observada em 2017, quando diminuíram 2,9 por cento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39 – Evolução da estrutura dos depósitos por entidades 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Gráfico 40 – Evolução e composição dos depósitos 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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A estrutura de funding do sistema bancário nacional continua a caraterizar-se por uma elevada concentração 

face aos cinco maiores depositantes, que representam mais de 25 por cento do total de depósitos das 

instituições financeiras do país, à semelhança dos anos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre os cinco maiores depositantes, destaca-se o Instituto Nacional de Previdência Social, que figura como 

maior depositante em seis instituições bancárias, seguindo o padrão observado nos últimos anos e com peso 

crescente, traduzido num aumento de 1,6 pontos percentuais em relação ao período homólogo (1,7 pontos 

percentuais em 2017), fixando-se em 17,1 por cento do total dos depósitos em 2018 (15,5 por cento em 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

O custo de financiamento apresentou uma redução, com a distribuição de frequência a demonstrar que a 

maioria das instituições bancárias do sistema financiou-se a uma taxa inferior a 1,6 por cento em 2018 (2,1 

por cento em 2017). Este decréscimo é explicado principalmente pela diminuição generalizada das taxas de 

juro dos depósitos a prazo ao nível da maturidade por segmento. 

Gráfico 41 – Distribuição de frequência para os cinco maiores depositantes 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Gráfico 42 – Evolução dos depósitos dos grandes depositantes 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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O gap de liquidez, avaliado pelos ativos líquidos deduzidos dos passivos voláteis em percentagem dos ativos 

ilíquidos, constitui outro importante indicador de liquidez.  

O seu rácio apresenta um aumento em todas as maturidades, com exceção do prazo de seis meses a um ano,  

quando comparado com o ano de 2017, resultante do aumento registado, ao nível dos ativos líquidos, na 

maioria dos intervalos temporais face aos passivos voláteis. Este comportamento traduz a alteração na 

estrutura dos depósitos em 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

O atual quadro de liquidez do sistema bancário deixa antecipar um risco de liquidez baixo para o sistema e 

sugere uma situação de relativo conforto do sistema bancário quanto à exposição ao risco de liquidez.  

 

 

 

Gráfico 43 – Distribuição de frequência para o custo do financiamento 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

1   

5   

1   

-

4   

3   

- -

< 1,6 1,6 - 2,2 2,2 - 2,8 > 2,8

dez/17 dez/18

Valores do eixo em percentagem.
A definição dos intervalos respeita  critérios definidos internamente.
O valor entre as barras refere-se ao número de instituições de crédito com o rácio pertencente ao intervalo correspondente.

Quadro 8 – Mismatches por prazos e gaps de liquidez 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

Mismatches  por prazos e gaps de liquidez À vista - 1 semana 1 semana  - 1 mês 1 mês - 3 meses 3 meses - 6 meses 6 meses - 1 ano

Mismatches  por prazos 17 210 -5 141 -8 971 -10 217 -25 807

Mismatches  acumulados 17 210 12 069 3 098 -7 119 -32 927

Ativos  l íquidos 39 098 47 119 49 848 51 657 51 889

Pass ivos  voláteis 1 347 4 462 7 224 11 380 14 366

Ativos  l íquidos  - pass ivos  voláteis 37 751 42 657 42 624 40 277 37 523

Ativo total  - ativos  l íquidos 208 768 200 747 198 018 196 209 195 977

Gap de Liquidez (%) - 2018 18,1% 21,2% 21,5% 20,5% 19,1%

Gap de Liquidez (%) - 2017 16,3% 21,0% 21,2% 19,7% 20,7%

Gap de Liquidez (%) - 2016 21,4% 26,2% 29,6% 26,9% 24,5%
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O quadro de liquidez do sistema bancário cabo-verdiano mantém-se estável, tendo em conta que os rácios 

de liquidez permanecem em níveis aceitáveis, apesar da redução registada. Note-se, contudo, a 

desaceleração do ritmo de financiamento do sistema bancário, mormente determinada pela evolução menos 

favorável dos depósitos, principal fonte de financiamento dos bancos, num quadro de subsistência da 

elevada concentração dos depósitos nos cinco maiores depositantes das instituições bancárias do sistema. 

3.1.6. Sensibilidade ao mercado 

3.1.6.1. Exposição ao risco de taxa de juro na carteira bancária 

As taxas de juro das operações bancárias ativas, excluindo os descobertos bancários, reduziram de forma 

contida em 2018, em quase todas as maturidades, face ao ano anterior. Em termos globais, a taxa de juro 

média do crédito reduziu 0.06 pontos percentuais, fixando-se em 9.33 por cento, abaixo da média de 10.02 

por cento dos últimos cinco anos. Apenas as taxas de juro de operações ativas de 7 a 30 dias e de 181 dias a 

1 ano foram agravadas, tendo-se reduzido para as restantes maturidades. O nível das taxas de juro ativas 

situa-se, aproximadamente, muito próximo dos valores médios registados nos últimos cinco anos, 

representando uma volatilidade média em idêntico período a um nível inferior a 1,5 por cento.  

Nas operações passivas – operações de financiamento - o custo de funding continuou a reduzir, tendo a taxa 

média dos depósitos se fixado em 1,88 por cento em dezembro, comparativamente a 2,17 por cento do 

período homólogo. De entre as taxas passivas, destacam-se as de operações de depósitos de emigrantes, 

tendo em conta o seu peso no sistema. A taxa de juro aplicada nos depósitos dos emigrantes reduziu em 

termos médios anuais, de 2,80 por cento, em 2017, para 2,27 por cento em 2018. As taxas das operações de 

depósitos de emigrantes de 181 dias a 1 ano registaram uma variação média anual de 0,3 por cento. Apesar 

da tendência ligeiramente decrescente, a sua volatilidade, medida pelo desvio padrão, situou-se a um nível 

inferior a um por cento.  

Gráfico 44 – Evolução dos gaps de liquidez 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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As taxas de emissão dos Bilhetes do Tesouro permaneceram inalteradas durante todo o ano de 2018, em 

todos as maturidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O comportamento das taxas de juro pode condicionar os resultados dos bancos. A estimação do risco de 

exposição da carteira bancária ao risco de taxa de juro, através da análise de sensibilidade37, permite 

quantificar o impacto da variação da taxa de juro de curto prazo sobre a margem financeira. 

Com base em dados de um conjunto de seis instituições bancárias nacionais, com referência a dezembro de 

2018, tendo como premissa uma subida das taxas de juro de curto prazo em 200 pontos base, os resultados 

indiciam um reduzido nível de exposição global, avaliado em termos de impacto sobre a margem de juros38. 

Não obstante o impacto ser negativo para a maioria das instituições, a redução da margem financeira é, 

individualmente, significativamente inferior ao limite regulamentar de 20 por cento, nível considerado 

crítico. Por conseguinte, as instituições cabo-verdianas afiguram-se bem posicionadas para enfrentar, no 

curto prazo, o risco de taxa de juro, ao nível considerado. 

 

 

 

 

 

                                                                 
37 Aviso nº 4/2011, de 26 de outubro, e na respetiva Instrução Técnica - Anexa à Circular “A” nº 164 de 16/12/2011. 

38 Os resultados apontam em termos do impacto sobre a margem de juros, uma variação, em média, da margem financeira de 6,2 por cento. 

Gráfico 45- Evolução da taxa de juros 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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De igual modo, dada a predominância da proporção de ativos sensíveis à taxa de juro na composição do 

balanço dos bancos, o efeito simétrico da variação – uma redução das taxas de juro na mesma magnitude – 

não se revela, para a maior parte das instituições, de impacto negativo significativo sobre a margem 

financeira.  

Ainda que os resultados demostrem que as instituições bancárias se afiguram bem posicionadas para 

enfrentar um eventual risco de taxa de juro, ao nível considerado, os resultados deverão ser analisados com 

alguma prudência, uma vez que são sensíveis às especificidades de cada instituição e às premissas por elas 

consideradas. 

3.1.6.2. Exposição cambial 

O total dos Ativos Ponderados pelo Risco de Taxa de Câmbio (VAPRT) representava, em dezembro de 2018, 

um valor na ordem de 0,2 por cento do total dos ativos ponderados pelo risco, sendo, por conseguinte, 

relativamente baixo o risco de exposição cambial do balanço dos bancos, exigindo requisitos mínimos de 

fundos próprios.  

A existência do acordo de cooperação cambial, que estabelece o regime de câmbios fixos relativamente ao 

Euro, implica que o risco de perdas associadas a variações na taxa de câmbio depende da exposição face ao 

dólar e a outras moedas.  

Em 2018, a moeda norte-americana evidenciou uma tendência de apreciação contínua ao longo do ano. 

Contudo, em termos médios anuais, o dólar depreciou 4,5 por cento face à moeda nacional. O índice de taxa 

de câmbio efetiva nominal do escudo manteve-se, todavia, relativamente estável ao longo do ano. 

 

 

Gráfico 46  – Risco de taxa de juros: impacto sobre a margem financeira 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Excluindo o Euro e outras moedas da composição cambial do balanço dos bancos, a posição líquida em 

Dólares apresentava, em dezembro de 2018, um gap negativo no valor de 209 milhões de escudos, 

representando em média 1,3 por cento dos fundos próprios dos bancos, o que evidencia uma baixa exposição 

ao risco cambial.  

 

Gráfico 47 - Taxa de Câmbio Dólar/Escudo e índice de taxa de câmbio 

  

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Quadro 9 – Exposição em moeda estrangeira e choque cambial 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

Exposição em moeda estrangeira e choque cambial dez/17 dez/18

Disponibilidades Total 23 671         21 128     

Disponibilidades (euro) 18 410         13 845     

Peso % (euro) 77,6 65,4

Disponibilidades (dólar) 5 310           7 331       

Peso %  (dólar) 22,4 34,6

Responsabilidades Total 22 505         24 256     

Responsabilidades (euro) 16 734         16 766     

Peso %  (euro) 74,2 69,0

Responsabilidades (dólar) 5 826           7 539       

Peso %  (dólar) 25,8 31,0

Posição aberta líquida 1 166           3 129 -      

Posição aberta líquida em euro 1 677           2 921 -      

Posição aberta líquida em dólar 516 -              209 -         

Em % dos Fundos Próprios 6,9 -19,5

relativamente ao euro 9,9 -18,3

relativamente ao dólar -3,0 -1,3

Hipótese de desvalorização em 30% da moeda nacional 350               939 -         

Impacto sobre os Fundos Próprios (%) 2,1 -5,9

Hipótese de desvalorização em 30% da moeda nacional face euro 503               876 -         

Impacto sobre os Fundos Próprios (%) 3,0 -5,5

Hipótese de desvalorização em 30% da moeda nacional face dólar 155 -              63 -           

Impacto sobre os Fundos Próprios (%) -0,9 -0,4

(milhões de escudos / %)
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Decorrente da exposição cambial reduzida face aos fundos próprios, em caso de uma depreciação do Escudo 

em 30 por cento face ao Dólar dos Estados Unidos, estima-se uma perda de 0,4 por cento dos fundos 

próprios, o que corresponde a uma redução dos mesmos inferior a 20 por cento, atestando que o risco 

cambial é baixo. 

A exposição cambial em Cabo Verde, medida em percentagem dos fundos próprios, foi, em 2018, superior 

aos valores registados em economias similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7. Testes de adequação de capital 

Com base nos dados referentes aos quatro maiores bancos do sistema (representativos de mais de 80 por 

cento do total do ativo do sistema bancário nacional), foram conduzidos testes de esforço para avaliar a 

capacidade de resiliência das instituições bancárias à materialização dos riscos de crédito, cambial, de taxa 

de juro e de liquidez. Assumiu-se que as perdas resultantes têm impacto direto nos fundos próprios. 

Os resultados evidenciaram, pelo quarto ano consecutivo, um ligeiro agravamento da vulnerabilidade das 

instituições em caso de materialização do risco de crédito.  

Choques de crédito 

Não obstante o ligeiro agravamento da vulnerabilidade das instituições face à materialização do risco de 

crédito, a maioria das instituições mostra-se resiliente aos choques 

Foram simulados choques à carteira de crédito, aos setores de habitação, consumo, turismo, construção e 

obras públicas, comércio e apoio aos negócios39. Caso ocorra a materialização do risco de crédito, o impacto 

de perdas mostra-se materialmente relevante (vide Quadro 10).  

 

 

                                                                 
39 Referem-se a serviços sociais e pessoais e serviços prestados às empresas. 

Gráfico 48 - Exposição Cambial Líquida/Fundos Próprios: comparação internacional 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

  Nota: Dados obtidos a partir do site IMF, veja-se:http://data.imf.org/?sk=9F855EAE-C765-405E-9C9A-A9DC2C1FEE47. Por  indisponibilidade de 
dados, os valores para Seicheles referem-se ao terceiro trimestre de 2018. 
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Quadro 10 – Resultados dos choques de crédito 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

RISCO DE CRÉDITO

Choques setoriais Número Impacto no capital (milhões de escudos)

    NPL de 10,8%  - Habitação 13,1 -2,2 1 -243

    NPL de 19,2%  - Consumo 13,5 -1,8 1 -262

    NPL de 26,8%  - Turismo 13,6 -1,7 1 -171

    NPL de 24,3%  - Construção e Obras Públicas 14,8 -0,5 1 -180

    NPL de 42,1%  - Comércio 14,0 -1,3 1 -190

    NPL de 27,3%  - Apoio aos negócios, serviços sociais e pessoais 12,8 -2,5 1 -389

    Risco de concentração (falência dos 3 maiores devedores) 7,3 -8,0 4 -6 145

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

 

 

 

 

 

 

 

Com efeito, em média, estima-se a redução expressiva do capital em 239 milhões de escudos e do rácio de 

solvabilidade das instituições em 1,8 pontos percentuais. No entanto, a maioria das instituições apresenta-

se resiliente aos choques, mantendo a solvabilidade acima do limite mínimo regulamentar de 12 por cento. 

Apenas haveria o registo de uma instituição cujo rácio de solvabilidade se situaria abaixo do regulamentado. 

Diminuição significativa do rácio de solvabilidade em caso de incumprimento dos três maiores devedores 

realça o significativo potencial de perdas associado ao elevado nível de concentração da carteira de crédito 

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

expressivas na carteira, com impacto na diminuição significativa dos níveis de capital e, consequentemente, 

na redução do rácio de solvabilidade. Esta situação, que afetaria as quatro instituições analisadas, cujos rácios 

reduziriam significativamente para níveis inferiores ao mínimo regulamentar de 12 por cento, realça o 

significativo potencial de perdas associado ao elevado nível de concentração da carteira de crédito face a um 

número restrito de contrapartes. Esta situação assume particular relevância para uma instituição sistémica, 

cujo nível de exposição à concentração de crédito, de tal modo elevado, pode induzir à quase redução total 

do seu capital, em caso de materialização do risco de crédito, dado o potencial de perdas.    

Choque cambial 

Os resultados obtidos evidenciam que os bancos são particularmente resilientes ao choque na taxa de 

câmbio 

Foram simulados vários choques sobre a exposição cambial de cada um dos bancos, bem como  do sistema 

financeiro, considerando uma hipotética variação da paridade do Escudo cabo-verdiano e flutuações 

cambiais internacionais. Para esta análise, considerou-se o impacto referente às duas moedas de maior 

exposição, nomeadamente o Dólar e o Euro, assumindo os seguintes pressupostos:  

a) Depreciação em 30 por cento do Escudo cabo-verdiano face ao Dólar; 

b) Desvalorização em 30 por cento do Escudo cabo-verdiano face ao Euro. 

Considerando a depreciação cambial da moeda nacional face ao Dólar, os resultados apontam para um efeito 

irrisório sobre o rácio de solvabilidade, mantendo-se o indicador próximo dos valores antes dos choques. 
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Em caso de desvalorização da moeda nacional face ao Euro, os resultados apontam igualmente para um 

impacto pouco significativo sobre os fundos próprios, devido à reduzida exposição cambial dos bancos. 

Os resultados obtidos evidenciaram que os bancos são particularmente resilientes ao choque na taxa de 

câmbio. 

Choques de taxa de juro na carteira bancária  

Impacto limitado de perdas em termos da margem de juros  

No choque de taxa de juros, considera-se uma hipotética variação paralela na curva de rendimento de 200 

pontos base e o seu impacto sobre a margem financeira. Os resultados diferem consoante as instituições, 

em função do diferencial de ativos e passivos sensíveis à taxa de juro na estrutura dos respetivos balanços, 

evidenciando diferentes níveis de vulnerabilidade entre as instituições. Contudo, o impacto em termos de 

perdas na margem de juros evidencia-se limitado. 

Choque de liquidez 

Num cenário de stress, de uma corrida desenfreada aos depósitos, durante 5 dias, duas instituições não 

sistémicas evidenciariam problemas de liquidez 

Para esta análise, foi considerada 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. 

Os resultados demonstram que, num cenário de stress, em que ocorresse uma corrida desenfreada aos 

depósitos, duas instituições não sistémicas não conseguiriam cobrir as suas necessidades de liquidez, no final 

do período considerado, evidenciando, assim, problemas de liquidez. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 11 – Resultados dos choques de liquidez 

 
 Fonte: Banco de Cabo Verde 

RISCO DE LIQUIDEZ

Δ de Liquidez                                    

(AL - Saques diários)                                 

(milhões de escudos)

Número Milhões de escudos

Cenário de corrida aos depósitos durante 5 dias consecutivos 1 33 492                             0 0

Levantamento diários dos DO ao ritmo de 1, 5, 10, 15 e 20 por 

cento e dos DP na ordem de 1, 3, 5, 10 e 15 por

cento

2 43 559                             0 0A redução diária da disponibilidade de ativos líquidos em 35, 25, 

20, 15 e 10 por cento,

respetivamente 3 41 828                             0 0

Transformação diária de AnL de 1% 4 29 681                             0 0

5 10 812                             2 -2 401

Dias
Bancos curtos de liquidez
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Apreciação global 

Os resultados dos testes de stress confirmam a elevada vulnerabilidade do sistema bancário nacional à 

materialização do risco de crédito, principalmente no que se refere à grande concentração da carteira, a 

moderada exposição face ao risco de liquidez e a relativamente baixa expressão da exposição dos balanços 

aos riscos de taxa de juro e de taxa de câmbio. 
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3.2. Setor Segurador 

3.2.1. Atividade  

Em 2018, o total do ativo da atividade seguradora atingiu 6,5 mil milhões de escudos, registando um aumento 

de 2,5 por cento (160 milhões de escudos) relativamente ao período homólogo. Este crescimento deveu-se, 

essencialmente, aos investimentos totais, cujo peso, em relação ao total do ativo, passou de 70,1 para 75,2 

por cento, respetivamente, de 2017 para 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

O passivo situou-se em 3,5 mil milhões de escudos e registou uma redução de 2,8 por cento (100 milhões de 

escudos), fruto da diminuição, em 51,8 por cento (468 milhões de escudos), de outros credores por 

operações de seguro direto, não compensado pelo aumento em 11 por cento (245 milhões de escudos) das 

provisões técnicas de seguro direto.  

Por sua vez, assumindo uma trajetória ascendente, os capitais próprios apresentaram um crescimento de 9,4 

por cento, em consequência do aumento, essencialmente, do resultado líquido de exercício em 59,6 por 

cento (185 milhões de escudos).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49 – Principais rubricas do ativo do setor segurador 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Gráfico 50 – Principais rubricas do passivo e capitais próprios 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 
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O mercado segurador apresentou um crescimento do volume de prémios de 5,8 por cento, tendo o segmento 

Vida aumentado 22 por cento e o Não Vida 4,3 por cento. 

 

Com o volume de prémios processados e com o aumento do PIB nominal, a taxa de penetração dos seguros 

na economia, medida pelo rácio Prémios Brutos Emitidos/Produto Interno Bruto, permaneceu inalterada em 

1,4 por cento. Entretanto, o prémio per capita (Prémios Brutos Emitidos/População Residente) evoluiu 

favoravelmente, evidenciando um incremento de 3,5 USD em relação ao ano passado, atingindo 50,5 USD.  

 

 

 

 

 

3.2.2. Provisões Técnicas e Ativos Representativos 

As empresas de seguros, a fim de cumprir as  suas responsabilidades para com os tomadores de seguros e 

beneficiários, devem constituir provisões técnicas adequadas e suficientes, isto é, devem dispor de 

montantes suficientes para assegurar integralmente os seus compromissos. Por conseguinte, o peso das 

responsabilidades técnicas é expressivo na estrutura do balanço das empresas de seguros. De facto, em finais 

de 2018, o montante das provisões técnicas (2,5 mil milhões de escudos) representava, aproximadamente, 

70,7 por cento do capital alheio, sendo 26,0 por cento constituído por por imóveis (terrenos e edifícios) e 

74,0 por cento por investimentos financeiros (títulos de rendimento variável, títulos de rendimentos fixo e 

depósitos a prazo nos bancos). 

Porém, as provisões técnicas devem ser representadas na sua totalidade por ativos equivalentes, isto é, as 

empresas de seguros devem ter ativos que sirvam de garantia às responsabilidades assumidas. Além disso, 

estes ativos devem ser de composição diversificada, respeitar limites quantitativos e corresponder a 

imperativos de segurança, rentabilidade e liquidez.  

Assim, em finais de 2018, a estrutura dos investimentos brutos continuou a ser dominada pelos 

investimentos financeiros (74 por cento), porquanto os investimentos em imóveis representaram 26 por 

cento (mantendo uma tendência descendente).  

   

Quadro 12 – Taxa de penetração e densidade do seguro 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde e INE 

Taxa de Penetração e Densidade do Seguro (%) 2017 2018

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

Prémios  de Seguro Directo per capita  em USD 
(2) 47,0 50,5

(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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Os investimentos brutos aumentaram dez por cento em relação ao período homólogo do ano anterior, 

atingindo 4,9 mil milhões de escudos, e a carteira de investimentos financeiros continuou a ser composta, na 

sua maioria, por títulos de rendimento variável, cuja representatividade vem aumentando. Em sentido 

oposto, assistiu-se à redução do peso dos depósitos a prazo.  

Do total dos títulos de rendimento variável, no montante de 2,4 mil milhões de escudos, 48 por cento são 

participações no capital social de bancos. Por outro lado, as empresas de seguros detêm também depósitos 

nos bancos, que, somados ao valor das participações, atingem cerca de 1,9 mil milhões de escudos.  

Assim, com 38,6 por cento do investimento bruto alocados em negócios financeiros junto da banca, o grau 

de exposição do setor segurador ao setor bancário é expressivo. Não obstante, as empresas de seguros, para 

além dos investimentos elegíveis em termos regulamentares para a cobertura das provisões técnicas, detêm 

na carteira outros investimentos, nomeadamente, investimentos livres, que podem ser disponibilizados para 

representar as provisões técnicas e, consequentemente, minimizar o risco acima referenciado.   

Em termos de comparação, o montante dos investimentos elegíveis para cobertura das provisões técnicas 

manteve-se superior ao montante das provisões técnicas.  

 

Gráfico 51 – Investimentos brutos 

  

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Na sequência, o grau de cobertura das provisões técnicas alcançou os 125,7 por cento, superior ao registado 

no período homólogo, cobrindo na totalidade as provisões técnicas. 

 

 

 

 

O rácio de cobertura das provisões técnicas por ativos tem sido superior a 100 por cento, o que vem 

permitindo o registo de um excesso de cobertura significativo nos últimos anos. 

3.2.3. Solvência e Resultados 

Para fazer face a incertezas inerentes ao risco do negócio segurador, as empresas de seguros devem ter à 

sua disposição um conjunto de recursos, constituído pelo património próprio não comprometido, 

denominado de margem de solvência40. 

Em finais de 2018, o patromónio próprio das empresas de seguros alcançou os 2,9 mil milhões de escudos. 

Porém, o montante mínimo deste meio próprio considerado necessário para a cobertura dos desvios é de 

                                                                 
40 Corresponde ao montante de capital próprio necessário para a cobertura de riscos não previsíveis. 

Quadro 13 – Cobertura das provisões técnicas por ativos 

 
Fonte: Banco de Cabo Verde 

 

dez/16 dez/17 dez/18

1. Provisões Técnicas 2 134 2 216 2 461

2. Activos elegíveis 2 696 2 641 3 093

(3)=(2)/(1) Grau de Cobertura 126,4 119,2 125,7

(4)=(2)-(1) Excesso de cobertura 562,3 425,0 631,6

Gráfico 52 – Grau de cobertura das provisões técnicas  

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

114,0

116,0

118,0

120,0

122,0

124,0

126,0

128,0

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

dez/16 dez/17 dez/18

1. Provisões Técnicas 2. Activos elegíveis Grau de Cobertura (2\1) (escala à direita - %)

%

M
ill

hõ
es

de
 es

cu
do

s



 Capítulo III – Situação Patrimonial e Financeira do Setor Financeiro 

 
 

 
Banco de Cabo Verde – Relatório de Estabilidade Financeira 2018 71 
 

somente 774 milhões de escudos, o que demostra que os recursos próprios são, aproximadamente, quatro 

vezes superior ao valor mínimo exigido, tendo o rácio de solvência atingido um nível considerado confortável. 

 

 

 

 

 

Em 2018, as seguradoras registaram um resultado líquido de 496 milhões de escudos, superior em 185 

milhões de escudos ao apurado em 2017, explicado, fundamentalmente, pela adequação do modelo de 

contabilização das mais valias potenciais, efetuada por uma das seguradoras, e que consiste no 

reconhecimento de ganhos em subsidiárias contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. 

  

Quadro 14 – Margem de solvência 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

dez/16 dez/17 dez/18

1. Elementos Constitutivos da Margem 2 024 2 616 2 930

2. Montante da Margem a Constituir 741 948 774

Rácio de Solvência % (1\2) 273,1 275,9 378,4

Excesso/Insuficiência 1 282,7 1 667,8 2 155,7

(Em milhões de escudos / %)

Quadro 15 – Margem de solvência 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

Resultados e rendibilidade dez/17 dez/18

Resultados Líquidos 311 496

        Variação anual 21,9% 59,6%

Capitais Próprios 2 771 3 032

        Variação anual 27,2% 9,4%

Rentabilidade dos Cap. Próprios 11,2% 16,4%

(em milhões de escudos)
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Caixa.1: Intervenções Legislativas no Setor Segurador 

Durante o ano de 2018 e nos primeiros meses de 2019, foram publicados alguns diplomas legais e regulamentares 

aplicáveis ao setor segurador, de entre os quais se destacam: 

 Decreto-Lei nº 57/2018, de 14 de novembro – Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 17/2003, de 
19 de maio, que aprova o Regime Jurídico do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel 
(SORCA). Este novo diploma tem como alterações mais relevantes: 

o Fixa um limite máximo de 50.000.000 ECV (cinquenta milhões de escudos) de capital seguro para 
as lesões corporais, por sinistro, cobertura dantes, ilimitada; 

o Exclui expressamente os lucros cessantes; 
o Estabelece um limite máximo de salário seguro no montante de 50.000$00 (cinquenta mil escudos) 

para efeitos de cálculo das indemnizações e pensões; 
o Remete para o regime jurídico do seguro obrigatório de acidentes de trabalho e doenças 

profissionais tudo o que não estiver regulado pelo SORCA, nomeadamente no que diz respeito à 
regulamentação das prestações compreendidas no direito à reparação; 

o Introduz duas novas taxas: de 1% para o Serviço Nacional de Proteção Civil e de 6% para viaturas 
que transportam materiais perigosos.              
 

 Decreto-Lei nº 53/2018, de 11 de outubro - Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 26/2010, de 2 
de agosto, que cria os planos de poupança-reforma (PPR), os planos de poupança-educação (PPE) e os planos 
de poupança reforma/educação (PPR/E).  

 A alteração efetuada visou clarificar as situações em que o reembolso do valor do PPR/E poderá ser exigido, 
nos termos contratualmente estabelecidos com perda dos benefícios fiscais atribuídos, eliminando esta 
limitação que constituía um dos constrangimentos na comercialização dos produtos.     
 

 Decreto-Lei nº 48/2018, de 27 de agosto - Revoga a alínea b) do nº 2 do artigo 21º do Decreto-Lei nº 
25/2010, de 2 de agosto, permitindo o exercício da atividade de mediação de seguros pelas instituições de 
crédito. 

É uma alteração cirúrgica em prol do desenvolvimento da banca-seguros, isto é, da utilização dos canais da 
banca para comercialização dos produtos de seguros, no sentido de modernizar e dinamizar o mercado 
segurador.  

 Aviso nº 5/2019, de 4 de abril - Estabelece o regulamento da tarifa do seguro obrigatório de 
responsabilidade civil automóvel. As principais alterações contidas neste novo regulamento são: 

o Introdução de novas categorias de veículos, nomeadamente de táxis;   
o Aumento de prémios simples em 3% (categorias com altas taxas de sinistralidades);  
o Estabelecimento dos encargos de gestão em 15%; 
o Fracionamento do prémio, que poderá ser de 2, 3 ou 4 prestações com agravamentos de, 

respetivamente, 3%, 4% e 5%.  

 

Encontra-se em avançada fase de elaboração o projeto do Regime Jurídico do Seguro Obrigatório de Acidentes de 
Trabalho e Doenças Profissionais e a respetiva regulamentação.  Com efeito, considerando-se a hodierna realidade 
social, económica e laboral do país, tornou-se necessário proceder à alteração do regime vigente, com vista à sua 
atualização, modernização e adequação. 
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3.3. Mercado de Valores Mobiliários 

3.3.1. Atividade e principais indicadores 

A perfomance do mercado de valores mobiliários, medida pela capitalização bolsista, foi positiva, à 

semelhança do período homólogo. No final de 2018, a capitalização bolsista global situou-se em cerca de 

72,8 mil milhões de escudos (um aumento de cerca de 6,4 por cento face a 2017), o que representa 39,4 por 

cento do PIB, dando continuidade à tendência de crescimento da capitalização bolsista global no triénio 

2016-2018. 

Ao contrário dos anos anteriores, não houve registo de emissões no mercado de obrigações corporate, 

continuando os Títulos do Tesouro (Bilhetes de Tesouro – BT’s e Obrigações do Tesouro – OT’s) a serem os 

grandes impulsionadores do mercado primário, mobilizando um volume de emissões no montante total de 

cerca de 15,8 mil milhões de escudos (14,7 mil milhões em 2017). As Obrigações do Tesouro mantiveram-se, 

em 2018, como o instrumento mais negociado no mercado primário, representando cerca de 77,1 por cento 

do total dos Títulos do Tesouro transacionados nesse mercado. 

No mercado secundário, o volume global das transações em 2018 foi positivo, correspondente a um 

montante de cerca de 790,9 milhões escudos. Em relação ao período homólogo, o referido volume das 

transações traduziu-se numa variação positiva na ordem de 409,1 por cento. Este exponencial crescimento 

foi, contudo, influenciado principalmente por uma única operação (transação fora de bolsa). 

De registar que, no segmento obrigacionista, os juros vencidos rondaram os 3.36 mil milhões de escudos 

(3.37 mil milhões de escudos em 2017), evidenciando uma ligeira diminuição de 0,2 por cento em 2018, 

determinada pelos juros vencidos no segmento de obrigações corporate (11,9%), do qual 1,4 por cento 

ficaram por liquidar. À semelhança dos anos anteriores, constatou-se que o Estado de Cabo Verde foi o 

emitente com maior representatividade no montante total dos juros vencidos, seguido dos emitentes 

ELECTRA, IFH, TACV e Cabo Verde Fast Ferry. 

No que respeita aos dividendos pagos, as quatro entidades emitentes cotadas no segmento acionista, à 

semelhança do ano transato, distribuíram resultados, com referência ao exercício de 2017, no montante total 

de 458,3 milhões de escudos, representando um aumento em torno de 23,1 por cento comparativamente 

ao período homólogo. 

Relativamente às amortizações de capital no segmento obrigacionista, o volume das amortizações de capital 

realizadas em 2018 situou-se em torno de 11,1 mil milhões de escudos (11,3 mil milhões de escudos), 

registando uma variação negativa de 1,2 por cento comparativamente ao período homólogo, justificada, por 

um lado, pelo fim da maturidade de um empréstimo corporate – realizando o montante de 500 milhões 

escudos, e, por outro, pelo significativo montante realizado pelo emitente Estado, correspondente a 92,8 por 

cento do total das amortizações de capital realizadas. 
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Quadro 16 – Principais indicadores  

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

Titulos Cotados 2016 2017 2018 Var 2017/2018

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

Nº Obrigações Corporate 15 11 10 -9,1%

Nº Obrigações municipais 2 2 2 0,0%

Nº Titulos do Tesouro (BT e OT) 209 195 177 -9,2%

Total 230 212 193 -9,0%

Transações e Capitz. Bolsist 2016 2017 2018 Var 2017/2018

Volume Emissões MP 15 804 059 731 14 712 566 176 15 839 433 860 7,7%

Volume Transações MS - total 1 381 792 500 155 351 709 790 952 050 409,1%

Volume Transações MS - Listed 1 380 992 500 145 535 709 717 299 050 392,9%

"Em Bolsa" 81 316 500 145 535 709 16 435 550 -88,7%

"Fora de Bolsa" - Listed 1 299 676 000 0 700 863 500 -

"Fora de Bolsa" - Unlisted 800 000 9 816 000 73 653 000 650,3%

Nº de Transações no MS 45 37 44 18,9%

Capitalz. Bol Global 67 783 635 796 68 423 063 914 72 770 767 331 6,4%

Capitalz. Seg Acionista 7 108 031 900 7 400 270 250 6 793 790 000 -8,2%

Capitalz. Seg Obrg Corporate 10 050 528 896 6 510 595 664 5 954 762 331 -8,5%

Capitalz. Seg OT e BT 50 625 075 000 54 512 198 000 60 022 215 000 10,1%

Principais Indicadores 2016 2017 2018 Var 2017/2018

(%) Cap. Bol. Global  / PIB (a) 40,9% 39,5% 39,4% -0,3%

Turnover Ratio (%) (b) 2,0% 0,2% 1,0% 363,4%

Var. Capt. Bolsista (efectiva) 8,5% 0,9% 6,4% 573,6%

Fontes: Dados da AGMVM, DEE/BCV, Bolsa Valores e Ministerio das Finanças 

a) Instituto Nacional de Estatisticas dados atualizados 

b) TurnOver Ratio = Volume transacionado no Mercado Secundário (listed) / capitalização bolsista



 

 

 

 

  

Capítulo IV – Infraestrutura e Regulação do Sistema Financeiro 



Capítulo IV – Infraestrutura e Regulação do Sistema Financeiro

 
 

 
Banco de Cabo Verde – Relatório de Estabilidade Financeira 2018 76 

 

4.1. Sistemas de Pagamento 

O Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano é o conjunto composto pelos sistemas de pagamentos, de 

compensação e de liquidação a operar no país, bem como pelos prestadores de serviços de pagamento 

autorizados e pelos serviços de pagamento prestados.  

É atribuição do Banco de Cabo Verde (BCV) assegurar diretamente ou regular, fiscalizar e promover o bom 

funcionamento do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano. Assim, com os desenvolvimentos tecnológicos a 

contribuírem para o surgimento dos sistemas de pagamentos que se revestem de uma cada vez maior 

complexidade e que, de forma inteligente, se conectam uns aos outros, a Autoridade de Superintendência, 

dando cumprimento às suas funções, elegeu como sendo uma das suas maiores preocupações a mitigação 

dos riscos, com vista a asseverar a existência de sistemas seguros e eficientes. Com este posicionamento, o 

BCV quer assim reforçar a confiança nesses sistemas e na moeda do banco central e, igualmente, 

salvaguardar o canal de transmissão da política monetária e a manutenção da estabilidade dos preços. 

4.1.1. Evolução e funcionamento dos sistemas de pagamento  

A crescente digitalização dos serviços financeiros, impulsionada pela aplicação das novas tecnologias de 

informação e comunicação, bem como a necessidade de instituição de um Sistema de Pagamentos 

caracterizado pela existência de infraestruturas robustas, eficientes e seguras, têm requerido a realização 

contínua de investimentos. São, assim, de se destacar no ano de 2018: 

i) A entrada em produção de uma nova versão do Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação 

(SGDL), que integra a implementação de algumas melhorias a nível da segurança e 

performance; 

ii) A implementação do processo de automatização da liquidação direta, no SGDL, dos 

pagamentos inerentes às responsabilidades do Banco de Cabo Verde perante o Estado, até 

então liquidada via compensação; e 

iii) A entrada em produção da conexão SIGMA–SGDL, na vertente da automatização do processo 

de liquidação das operações de juros resultantes de incumprimentos de Disponibilidades 

Mínimas de Caixa pelos participantes.  

No ano transato, em termos de acompanhamento e controlo, todo o sistema de pagamentos funcionou em 

pleno e de forma contínua, não se tendo registado, portanto, situações de interrupções significativas que 

pudessem pôr em causa a estabilidade do sistema financeiro. Quanto à liquidez agregada, de realçar que a 

disponibilidade de liquidez dos participantes foi sempre superior à sua necessidade efetiva para a liquidaçao 

das ordens de pagamento enviadas diariamente para o SGDL. Prova disto é o facto de, em momento algum, 

se ter registado a ocorrência de participantes em situação de “Fila de Espera”, que pudesse indicar, ainda 

que temporariamente, que esses não fossem capazes de honrar os seus compromissos de liquidação.  

Através do SGDL, aplicação de maior importância sistémica do país, foram liquidadas 24.986.764 operações, 

no valor de 8.576,1 mil milhões de escudos (o que equivale a 46 vezes o PIB a preços corrente em 2018), 
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representando, face ao ano anterior, um crescimento de 30,8 por cento em quantidade e de 1,0 por cento 

em valor.  

O quadro seguinte sintetiza, de forma detalhada, a evolução das operações liquidadas no SGDL em 2017 e 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere ao tipo de liquidação, foram liquidadas 24.976.863 operações por compensação no 

montante de 260,6 mil milhões de escudos, o que representa uma variação de 30,8 por cento em quantidade, 

e de 6,8 por cento em valor, face ao ano transato. Para esta performance, contribuiu quer em quantidade, 

quer em valor, o aumento das operações processadas via rede vinti4 e das transferências interbancárias. As 

operações processadas via cheque, à semelhança dos últimos anos, registaram variações negativas, tanto em 

quantidade como em valor.  

Em virtude da liquidação por compensação, os participantes do sistema de liquidação financeira viram a sua 

necessidade diária de liquidez diminuída, o que se comprova pela poupança de liquidez de 146,9 mil milhões 

de escudos, obtida em 2018, na liquidação dos saldos de compensação. Deste modo, a análise da taxa de 

compensação41 tem-se revelado importante enquanto indicador de mitigação do risco de liquidez nos 

sistemas de liquidação.  

Por outro lado, na modalidade liquidação por operação (por bruto), foram liquidadas 9.901 operações, no 

valor de 8.315,5 mil milhões de escudos, as quais, relativamente ao período homólogo, representam uma 

variação de 10,2 por cento em quantidade e 0,8 por cento em valor. A variação em quantidade resulta, 

                                                                 

41 Taxa de compensação = (valor das transações – valor de liquidação) / (valor das transações) x 100 

 

Quadro 17 – Operações liquidadas no SGDL 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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sobretudo, dos mercados monetário e cambial, enquanto que a variação em valor é explicada pelo aumento 

do montante processado no mercado cambial, na Bolsa de Valores de Cabo Verde e noutras operações.  

As operações com origem no mercado monetário, por refletirem a condução da política monetária do Banco 

Central, evidenciam uma forte concentração de liquidez, representando 98,2 por cento da liquidação por 

operação no SGDL. Neste contexto, tem-se realizado uma monitorização rigorosa do processamento de tais 

operações, tendo em vista à minimização do risco de liquidez decorrente de falhas ou eventuais problemas 

dos participantes.  

De realçar, contudo, que, além da monitorização contínua, o SGDL tem na sua base os princípios 

internacionais que regem os sistemas RTGS (Real Time Gross Settlement), tais como: a irrevogabilidade das 

transações; a garantia de liquidação dada pela liquidez disponível nas contas únicas de liquidação; a 

existência de instrumentos facilitadores para a otimização da liquidez; e a discricionariedade de horários de 

processamento das operações; que garantem a minimização dos riscos inerentes ao sistema, de entre os 

quais, o risco de liquidez e o risco sistémico.  

Observa-se que no período normal de liquidação – entre as 8h00 e as 15h00 –  se verifica a maior densidade 

de concentração de transações processadas, respondendo, assim, por 89 por cento da quantidade e 53,3 por 

cento do valor das liquidações que têm lugar no sistema. Por outro lado, o período pré-fecho – entre as 

15h00 e as 16h00 – recebeu 11 por cento das quantidades e 46,7 por cento do montante de operações 

liquidadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme patente no gráfico acima ilustrado, no período entre as 8h00 e as 11h00 concentra-se o maior 

volume das liquidações, tanto em quantidade (62,7 por cento) como em valor (51,0 por cento), durante o 

qual são liquidados os saldos de compensação, os reembolsos das operações contratadas no mercado 

monetário, as operações com o exterior, as operações de depósito e levantamento de numerário das 

instituições de crédito e as operações da Bolsa de Valores de Cabo Verde.  

Gráfico 53 - Transações liquidadas no SGDL por horário (média diária) - Quantidade 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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De destacar, ainda, que o período entre as 15h00 e as 16h00 apresenta, em termos de valor, um pico de 

liquidação, sendo este impulsionado, particularmente, pelas operações de elevados montantes contratadas 

pelas instituições de crédito por intermédio do Mercado de Operações de Intervenção (MOI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existindo, pontualmente, a necessidade de liquidação de operações contratadas no mercado monetário 

pelos participantes, ou liquidação de saldos de compensação (segundo ciclo de processamento), submetidas 

próximo do horário de cut-off 42 do período de pré-fecho, a fim de se garantir que estas operações sejam 

liquidadas no dia, o SGDL admite a prerrogativa de extensão do horário diário de liquidação. Por esta razão, 

os gráficos anteriores espelham, de forma residual, operações liquidadas após o horário pré-definido de 

encerramento das liquidações (16h00).  

  

                                                                 
42 Corte de período de fecho.  

Gráfico 54 - Transações liquidadas no SGDL por horário (média diária) - Valor 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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4.2. Regulação do Sistema Financeiro 

No primeiro trimestre de 2018, procedeu-se à primeira alteração legislativa à Lei nº 61/VIII/2014, de 23 de 

abril, que define as bases, os princípios orientadores e o quadro normativo de referência para o sistema 

financeiro, com a entrada em vigor da Lei nº 22/IX/2018, de 22 de janeiro. O escopo principal da referida 

alteração incidiu especialmente sobre a adequação da legislação então vigente ao acesso expresso da 

administração tributária a informações periódicas anteriormente cobertas pelo dever de sigilo legal. 

No segundo trimestre, ocorreu a publicação do Decreto-Legislativo nº 3/2018, de 22 de junho, o qual regula 

o Regime Jurídico das Operações Económicas e Financeiras com o Exterior e das Operações Cambiais no 

Território Nacional, inserido no programa nacional de reformas visando a modernização da economia e a 

liberalização de operações económicas e financeiras com o exterior, na sequência da autorização legislativa 

concedida ao Governo para, nesse quadro específico, legislar em matéria de ilícitos de mera ordenação social 

(Lei nº 29/IX/2019, de 6 de abril). 

Neste âmbito concreto, publicou-se a seguinte regulamentação: 

 Aviso nº 6/2018, de 27 de agosto - Regula os elementos de informação, designadamente de natureza 

estatística, que devem ser remetidos ao Banco de Cabo Verde pelas entidades autorizadas a exercer 

o comércio de câmbios e outras entidades designadas, relativamente às operações económicas e 

financeiras com o exterior e às operações cambiais. 

 Aviso nº 7/2018, de 27 de agosto - Aprova a Lista das Operações Económicas e Financeiras com o 

Exterior. 

Foram aprovadas as seguintes instruções técnicas:  

 Instrução Técnica nº 195/2018, de sexta-feira, 21 de dezembro - Define os elementos de informação 

que devem ser reportados pelos bancos no que se refere ao crédito em risco e ao crédito em 

incumprimento, com vista à aferição da qualidade de crédito. 

 Instrução Técnica nº 196/2018, de sexta-feira, 21 de dezembro de 2018 - Define os elementos de 

informação no que se refere ao crédito reestruturado, com vista à aferição da qualidade de crédito 

 Instrução Técnica nº 197/2018, de sexta-feira, 21 de dezembro - Sistematiza e divulga os critérios 

de referência, bem como os princípios que suportam a avaliação das instituições sujeitas à supervisão 

do Banco de Cabo Verde que utilizam metodologias de cálculo de imparidade nos termos previstos 

do Aviso n.º 2/2007, de 25 de fevereiro de 2008, para avaliação do risco associado à carteira de 

crédito e quantificação das respetivas perdas esperadas 

 Instrução Técnica nº 198/2018, de sexta-feira, 21 de dezembro - Aprova o mapa referente aos 

elementos de reporte que os bancos que são responsáveis pela prestação da informação em base 

consolidada devem remeter ao Banco de Cabo Verde, com vista a permitir um melhor 

acompanhamento da carteira de crédito. 
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 Instrução Técnica nº 199/2018, de sexta-feira, 30 de novembro - Determina o valor da contribuição 

anual mínima e a taxa contributiva de base para o Fundo de Garantia de Depósitos a realizar pelas 

respetivas instituições participantes no ano de 2019. 

 Instrução Técnica nº 200/2018, de domingo, 30 de dezembro - Fixa em 75% o limite do compromisso 

irrevogável de pagamento a aplicar nas contribuições referentes ao ano de 2019. 

 

Ainda no âmbito do poder regulamentar conferido pelo artigo 23º da Lei Orgânica do Banco de Cabo Verde, 

aprovada pela Lei nº 10/VI/2002, de 15 de julho, foi publicado o Aviso nº 1/2018, de 22 de janeiro, que 

determina o regime da constituição de reservas mínimas, bem como os requisitos a que deverão obedecer a 

base de incidência das disponibilidades mínimas de caixa, o seu apuramento, o coeficiente de 

disponibilidades mínimas de caixa e de reservas mínimas e o seu apuramento, o apuramento das 

disponibilidades mínimas de caixa e os deveres a que as instituições sujeitas (bancos) estão adstritas neste 

âmbito.  

O Banco Central aprovou, sob a forma de Aviso, o Plano de Contas do Fundo de Garantia de Depósitos (Aviso 

5/2018, de 27 de julho). 

Outra autorização legislativa atribuída ao Governo relevante para o setor financeiro relaciona-se com a 

alteração ao Código das Empresas Comerciais, aprovado pelo Decreto-Legislativo nº 3/99, de 29 de março, 

bem como para proceder à aprovação do Código das Sociedades Comerciais (Lei nº 36/IX/2018, de 6 de 

julho). 

Especificamente no que tange às instituições financeiras, foi revisto o Regime Jurídico das Sociedades de 

Desenvolvimento Regional através do Decreto-Lei nº 56/2018, de 24/10/2018, diploma que atualizou o 

Decreto-Lei nº 71/94, de 12 dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 36/2000, de 28 de agosto.  

O setor segurador beneficiou, igualmente, de alterações legislativas significativas, quais sejam: 

 Decreto-Lei nº 48/2018, de 27 de agosto, que revoga a alínea b) do nº 2 do artigo 21º do Decreto-

Lei nº 25/2010, de 2 de agosto, que regula as condições de acesso e de exercício da atividade de 

mediação de seguros no território nacional;  

 Decreto-Lei nº 53/2018, de 11 de outubro, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 

26/2010, de 2 de agosto, que cria os Planos de Poupança-Reforma (PPR), os Planos Poupança-

Educação (PPE) e os Planos Poupança Reforma/ Educação (PPR/E); 

 Decreto-Lei nº 57/2018, de 14 de novembro, que altera o Decreto-Lei nº 17/2003, de 19 de maio, 

que aprova o Regime Jurídico do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel; 

No âmbito do Sistema de Pagamentos, no período em análise, procedeu-se a importantes desenvolvimentos 

legislativos. Com efeito, ao abrigo da autorização legislativa concedida ao Governo para, no quadro 

Regulatório do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano, legislar sobre o regime jurídico do sistema de 
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pagamentos cabo-verdiano, regime jurídico das instituições de pagamentos e das instituições de moeda 

eletrónica e regime jurídico dos serviços de pagamento e de moeda eletrónica (Lei nº 38/IX/2018, de 16 de 

agosto), realizou-se a publicação da seguinte legislação inovadora neste domínio: 

 Decreto-Legislativo nº 7/2018, de 28 de novembro - Estabelece o regime jurídico aplicável à 

regulação, à gestão e ao funcionamento do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano; 

 Decreto-Legislativo nº 8/2018, de 28 de novembro - Estabelece o regime jurídico que regula a 

prestação de serviços de pagamentos e a emissão, distribuição e reembolso de moeda eletrónica em 

Cabo Verde pelas entidades legalmente autorizadas; 

 Decreto Legislativo nº 9/2018, de 28 de novembro - Estabelece o regime jurídico que regula o acesso 

à atividade das instituições de pagamentos e das instituições de Moeda Eletrónica; 

Relativamente à supervisão comportamental, refira-se a publicação de dois normativos, com impacto na 

proteção dos direitos dos consumidores financeiros, elaborados pelo Gabinete de Supervisão 

Comportamental: 

 Lei nº 33/IX/2018, de 28 de junho, que rege as Cláusulas Contratuais Gerais; 

 Aviso nº 2/2018, de 09/03/2018, que altera e republica o Aviso nº 1/2013, de 12 de abril, o qual veio 

estabelecer um conjunto de regras sobre a divulgação do preçário, os deveres de informação e de 

assistência aos clientes a que estão sujeitas as instituições de crédito e instituições parabancárias, 

além de ter fixado um regime dos serviços bancários gratuitos.  

Enquadrada no Projeto de Reforma Financeira, deu-se a publicação da Lei nº 34/IX/2018, de 6 de julho, que 

aprova o regime jurídico do financiamento colaborativo. Nesta sequência, a Auditoria Geral dos Valores 

Mobiliários (AGMVM) trabalhou o projeto de regulamento de financiamento colaborativo nas modalidades 

de capital e de empréstimo – a ser publicado em 2019. 

Com vista à promoção e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários, é de realçar a publicação do 

Decreto-Lei nº 43/2018, de 2 de julho – que estabelece as medidas de dinamização do mercado secundário 

de dívida pública. 
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5.1. Principais vulnerabilidades do sistema financeiro nacional 

As principais vulnerabilidades do sistema financeiro nacional refletem, na sua essência, as do sistema 

bancário, dado o peso deste na indústria financeira do país.  

O sistema financeiro nacional, em particular o bancário, apresenta, ainda, um leque de vulnerabilidades que 

pode conduzir à materialização de riscos para a estabilidade financeira. 

A dimensão reduzida da economia, a reduzida base de capital dos bancos, a grande exposição ao mercado 

imobiliário, o elevado nível de endividamento de empresas e particulares, o elevado stock de bens não 

produtivos recebidos em dação e de créditos vencidos, a significativa exposição ao risco soberano e a elevada 

concentração do funding constituem as principais vulnerabilidades presentes no sistema bancário nacional. 

Adicionalmente, as limitações ao nível da governança das instituições financeiras ainda constituem um fator 

de vulnerabilidade do sistema. 
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Caixa.2: O desafio do alargamento do perímetro de supervisão do BCV aos 

acionistas qualificados   

 

Reconhece-se internacionalmente que alguns dos fatores que contribuíram para fragilizar o sistema financeiro foram 

falhas na governação societária das instituições financeiras, período anterior ao crash global de 2007-2008. Com o 

avançar da crise, foi-se confirmando que a inadequação dos modelos de governação desempenhou um papel crucial 

na desestabilização da solidez das instituições financeiras, através da imposição de modelos de negócios e práticas 

de gestão imprudentes e pouco éticas.  

A exigência de modelos robustos de governação societária, bem como a imposição de rigorosos critérios de 

idoneidade e competência dos gestores das instituições, são, hoje, reconhecidas como grandes lições retiradas da 

recente crise financeira. Tais critérios são igualmente estendidos aos acionistas qualificados das instituições 

financeiras. 

Um acionista qualificado é, por definição, segundo o artigo nº 45 da Lei das Atividades e das instituições Financeiras 

-  Lei nº 62/VIII/2014, de 23 de abril, a pessoa singular ou coletiva cuja participação exceda, direta ou indiretamente, 

5% do capital social ou direitos de voto de uma instituição financeira. 

Ao abrigo ao artigo 47º da LAIF e do Aviso nº 5/2014, de 17 de outubro, caberá ao Banco de Cabo Verde apreciar a 

aquisição e/ou aumento de participação qualificada em instituição financeira, considerando se o proposto adquirente 

reúne condições que garantam uma gestão sã e prudente da instituição financeira, quais sejam: 

 Idoneidade do proposto adquirente,  

 Idoneidade e qualificação profissional dos membros do órgão de administração a designar pelo proposto 

adquirente pós-aquisição;  

 Solidez financeira do proposto adquirente, designadamente em função do tipo de atividade exercida ou a 

exercer na instituição financeira; e  

 Capacidade da instituição financeira para cumprir de forma continuada os requisitos prudenciais pós 

alteração da estrutura acionista.  

Neste quadro, a supervisão do Banco de Cabo Verde pode ocorrer em dois momentos: a priori, aquando da aquisição 

de participações qualificadas e a posteriori, aquando do aumento de participações qualificadas ou na forma de 

supervisão contínua. 

Os poderes da Autoridade de Supervisão relativamente aos detentores de participações qualificadas não se esgotam, 

entretanto, no acesso à atividade financeira ou no controlo do aumento de participações qualificadas. Efetivamente, 

as funções supervisivas do Banco Central compreendem, de entre outras: a prestação de esclarecimentos 

interpretativos de normas vigentes, a emissão de orientações, recomendações e determinações, a avaliação de 

estruturas de governação, a aplicação de sanções em caso de irregularidades e incumprimentos, relativamente a 
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todas as entidades que estão sob o crivo da supervisão, inclusive participantes qualificados. Os detentores de 

participações qualificadas estão, de facto e de jure, submetidos a todos os poderes atribuídos à Autoridade de 

Supervisão. Esta, por seu turno, deve pautar a sua atuação com respeito pelos princípios da legalidade, da 

proporcionalidade e da imparcialidade.  

Quanto ao tipo de supervisão ou acompanhamento que se deve fazer aos detentores de participação qualificada, 

requisito ainda não definido do ponto de vista regulamentar em Cabo Verde, socorre-se do Banco de Portugal, 

entidade congénere ao Banco de Cabo Verde, com larga experiência em matéria de regulação e supervisão. A 

instituição recomenda, no seu Livro Branco, publicado em 2016, que sejam “promovidas reuniões com os 

participantes qualificados das instituições, em especial com aqueles que exerçam controlo sobre as mesmas, 

acompanhando ativamente a sua intervenção junto da gestão, e solicitando junto dos participantes qualificados as 

informações que considere relevantes para a sua atuação de supervisão”43. Outra recomendação vai no sentido de a 

Autoridade de Supervisão “incluir no perímetro da supervisão prudencial as entidades que exerçam controlo sobre as 

instituições bancárias. Quando tal não seja viável, no mínimo, deve ter acesso direto à informação financeira 

relevante sobre essas entidades, bem como aos respetivos auditores externos. Se este acesso for negado, devem ser 

exigidas às instituições as alterações ao modelo organizacional que sejam necessárias para permitir o acesso à 

informação da(s) respetiva(s) entidade(s) de controlo”44. 

Portanto, a supervisão a posteriori dos acionistas qualificados, ainda que de natureza pública, deverá passar pelo 

acompanhamento dos potenciais conflitos de interesses significativos, acompanhamento do crédito e prestação de 

garantias a detentores de participações qualificadas, emissão de recomendações e determinações necessárias ao 

cumprimento das normas que lhes dizem respeito, acesso à informação pertinente para a atuação da supervisão, 

bem como o exercício da ação sancionatória.  

Em Cabo Verde, destaca-se o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) como um caso muito particular de 

acionista qualificado. O INPS é um instituto público, ou seja, que integra a Administração Pública Indireta, como 

acionista qualificado de duas instituições financeiras sistémicas, com participações de 47,21% (CECV) e 12,54% (BCA) 

respetivamente. Enquanto instituto público, o INPS sujeita-se aos seus próprios Estatutos, aprovado pelo Decreto-

Lei nº 40/2014, de 11 de agosto (stricto sensu), à Lei nº 92/VIII/2015, de 13 de julho – Regime Jurídico Geral dos 

Institutos Públicos (lato sensu), bem como, em última instância, às demais legislações aplicáveis à Administração 

Pública. Na qualidade de acionista qualificado, o INPS está sujeito à supervisão do Banco de Cabo Verde na condição 

de “pessoa jurídica que detenha, direta ou indiretamente uma participação qualificada no capital social de uma 

instituição financeira”, de acordo com o artigo 12º, alínea e) da Lei de Bases do Sistema Financeiro (Lei nº 

61/VIII/2014, de 23 de abril). 

 

                                                                 
43 BANCO DE PORTUGAL • Livro Branco | Sobre a regulação e supervisão do setor financeiro • 2016, pág. 75.  
44 BANCO DE PORTUGAL • Livro Branco | Sobre a regulação e supervisão do setor financeiro • 2016, pág. 18.  
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Uma caraterística muito peculiar do sistema financeiro nacional reside no facto de o INPS, para além de 

cumulativamente representar um importante acionista qualificado de duas instituições financeiras, constitui, 

simultaneamente, um dos maiores depositantes de grande parte das instituições que compõem o sistema bancário 

nacional. Esta situação de exposição mútua significativa entre o INPS e a indústria bancária, por um lado, representa 

a possibilidade de financiamento ao setor bancário e, por outro lado, uma importante opção de diversificação da sua 

carteira de investimentos. No entanto, esta mesma situação de complementaridade entre o INPS e o setor bancário 

pode potenciar possíveis riscos de contágio, que se podem propagar a todo o sistema financeiro, transformando-se 

em risco sistémico.  

Assim, tendo em conta as recomendações do Livro Branco do Banco Portugal, as especificidades do nosso sistema 

financeira, a natureza sistémica do INPS e o risco de contágio, a vantagem de estender ao acionista qualificado o 

perímetro da supervisão do Banco de Cabo Verde relaciona-se com a possibilidade de a instituição beneficiar de uma 

monitorização contínua da sua robustez financeira, de forma abrangente e ao nível macroprudencial, por parte de 

uma entidade credível, experiente, idónea e independente, o que contribuirá para o reforço da solvabilidade da 

instituição e a manutenção da estabilidade de todo o sistema financeiro. A materialização desta faculdade legal 

implica a escolha de um modelo de supervisão adequado, bem como a criação de condições objetivas (humanas, 

financeiras e tecnológicas) que satisfaçam os propósitos de um seguimento eficiente e eficaz.  
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5.2. Riscos para a estabilidade financeira 

5.2.1. Riscos relacionados com a evolução do ambiente macroeconómico e financeiro 

O contexto externo favorável, caraterizado por melhorias consistentes nos mercados de trabalho dos 

principais parceiros do país e a manutenção dos custos de financiamento em níveis historicamente baixos, 

impulsionaram a procura dirigida a Cabo Verde, com o consequente fortalecimento da atividade económica 

nacional (crescimento real do PIB estimado em 5,1 por cento) e reflexos positivos de melhoria das contas 

externas e da redução do défice global das contas públicas. 

Registaram-se, igualmente, ao nível interno: reformas na Administração Tributária, com a consequente 

recuperação de dívidas fiscais; a manutenção da taxa de desemprego em 12,2 por cento e um aumento 

moderado da inflação, abaixo dos dois por cento e a nível inferior aos dos principais parceiros económicos; 

fatores que terão contribuído positivamente para a atividade económica nacional. 

Neste contexto, os riscos relacionados com o ambiente macroeconómico e financeiro atenuaram-se 

ligeiramente, não obstante as incertezas de evolução da economia mundial. 

5.2.2. Riscos relacionados com a evolução da situação financeira de empresas e particulares 

O enquadramento externo mostrou-se globalmente favorável para a atividade económica nacional. 

Internamente, assinala-se um conjunto de desenvolvimentos positivos, nomeadamente a redução da 

restritividade nas condições de financiamento de menor risco, a eliminação de constrangimentos à 

exportação de mercadorias para o mercado europeu e a concessão de incentivos orçamentais para o 

financiamento de projetos empresariais para a mitigação dos efeitos da seca, que beneficiaram empresas e 

particulares. 

Relativamente às empresas, destacam-se os desempenhos positivos do comércio, da indústria 

transformadora e da imobiliária e outros serviços, com reflexos positivos de melhoria da sua situação 

financeira.  

Relativamente aos particulares, o aumento do salário mínimo no setor privado, dos benefícios sociais, das 

remessas de emigrantes e a evolução contida de pressões inflacionistas, num contexto de aumento da 

população empregada em classes profissionais mais qualificadas, terá contribuído para a melhoria da sua 

condição financeira.  

Deste modo, mantiveram-se contidos os riscos à estabilidade financeira relacionados com a situação 

financeira de empresas e particulares. 

5.2.3. Riscos relacionados com o mercado de valores mobiliários 

Em 2018, a perfomance do mercado de valores mobiliários foi positiva, tendo-se registado um aumento 

significativo do volume de emissões no mercado primário da dívida pública e do volume das transações no 

mercado secundário.  
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Não obstante tais desenvolvimentos, registaram-se, à semelhança do ano anterior, situações de 

incumprimento no pagamento de cupões por parte de duas empresas emitentes, no segmento das 

obrigações, pertencentes a setores-chave da economia - transporte marítimo e construção e imobiliária. Não 

se registaram incumprimentos na amortização de capital, dada a renegociação da dívida e a prorrogação do 

empréstimo obrigacionista em 2017, com alargamento da maturidade das obrigações, por parte de algumas 

empresas. 

Deste modo, os riscos relacionados com o mercado de valores mobiliários referem-se à elevada 

probabilidade de materialização do risco de crédito, não obstante a maioria das emissões contarem com o 

aval do Estado, dado serem da esfera do setor público (governo central, autarquias locais e empresas 

públicas). O risco para a estabilidade financeira mantém-se contido e afigura-se de impacto médio, 

requerendo, consequentemente, a contínua monitorização da situação financeira dos emitentes.    

5.2.4. Riscos relacionados com a solvência, desempenho e a gestão das instituições 

O crédito com imparidade reduziu significativamente, bem como os níveis de incumprimento medidos pelos 

diferentes indicadores. A cobertura do crédito com imparidades pelas imparidades cresceu, não obstante a 

redução da cobertura do crédito vencido pelas provisões. Este comportamento demonstra uma melhoria da 

qualidade da carteira de crédito e traduz os esforços de recuperação de créditos em incumprimento. Porém, 

as vulnerabilidades estruturais, a exposição considerável dos bancos ao setor imobiliário, o elevado nível de 

endividamento de particulares e empresas e a significativa exposição ao risco soberano reduzem a resiliência 

e aumentam a vulnerabilidade e a sensibilidade do sistema financeiro nacional a choques adversos.  

 

A redução dos níveis de rendibilidade e dos fundos próprios das instituições bancárias em 2018 induziu à 

contração da base de capital.  Face às vulnerabilidades e riscos aos quais os bancos estão expostos, é 

importante que os bancos detenham um nível suficiente e adequado de capital, para assegurar a sua 

capacidade de autofinanciamento e de cobertura de potenciais perdas.  

 

Os níveis de liquidez também reduziram, embora moderadamente, mantendo-se ainda em níveis 

confortáveis.  

 

Deste modo, os riscos relacionados com a solvência e o desempenho das instituições bancárias que já eram 

considerados elevados, agravaram-se ligeiramente. 

 

Relativamente ao setor segurador, registou-se a manutenção da solvência em patamares adequados, 

revelando a manutenção da robustez financeira do setor. 
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No sentido do cumprimento do disposto pelo Aviso nº 4/2017, de 7 de setembro, sobre requisitos mínimos 

do sistema de controlo interno e de gestão de riscos, cabe, ainda, às instituições bancárias envidar esforços 

no sentido de adaptação das estruturas, processos e políticas, para se implementar na íntegra os mecanismos 

de gestão de riscos e de controlo interno exigidos pela legislação. Outrossim, há necessidade de se observar 

integralmente o Aviso nº 4/2006, de 2 de janeiro de 2007, republicado pelo Aviso nº 6/2007, de 25 de 

fevereiro de 2008, relativo à classificação de risco das operações e constituição de provisões, de aprimorar 

os modelos internos de imparidades, e de aplicar na plenitude o normativo IFRS 9, de modo a aferir com 

propriedade o risco de crédito dos mutuários. Desta forma, os riscos para a estabilidade das instituições 

financeiras relacionados com a gestão das instituições continuam elevados, continuando a exigir da 

Supervisão uma contínua e rigorosa monitorização.  

5.2.5. Riscos relacionados com a estrutura do sistema bancário 

O sistema financeiro nacional é de pequena dimensão e dominado maioritariamente pelo setor bancário. 

Este por seu turno, está fortemente concentrado em quatro principais bancos, cujos ativos representaram 

83,1 por cento do total do sistema em 2018.  

 

Seja no mercado de crédito como no de depósitos, mantém-se elevada a concentração nas duas maiores 

instituições bancárias nacionais, consideradas instituições sistemicamente relevantes. A importância45 destas 

duas instituições para estabilidade de todo o sistema financeiro requer uma atenção especial por parte da 

entidade de supervisão. 

 

O mercado de crédito caracteriza-se pela elevada exposição a particulares para habitação e a empresas, 

especialmente as do setor da construção e ligadas à atividade imobiliária e turística. Adicionalmente, a 

concentração está relacionada com um número reduzido de contrapartes, na maioria das vezes, 

pertencentes aos mesmos setores de atividade, o que constitui um fator adicional de risco. Nestas 

circunstâncias, considerando a fraca dinâmica e pouca liquidez do mercado imobiliário, afigura-se elevado o 

risco de recuperação de parte do valor dos ativos dos bancos em caso de incumprimento. 

 

Do lado do funding, o setor bancário mostra-se significativamente dependente de um numero reduzido de 

provedores de recursos, sobretudo institucionais com dimensão sistémica, o que representa um fator de 

risco de liquidez capaz de comprometer a estabilidade do sistema financeiro. 

                                                                 
45 Estas duas instituições representam um risco sistémico capaz de comprometer a estabilidade de todo o sistema financeiro. 
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Os riscos relacionados com a estrutura do setor bancário permanecem elevados, requerendo, portanto, 

contínua monitorização por parte da Supervisão. 

5.2.6. Riscos relacionados com o Sistema de Pagamentos 

O sistema de pagamentos desempenha um papel central no sistema financeiro, na medida em que possibilita 

a realização de pagamentos e outras transações financeiras. Um sistema seguro e eficiente é um pré-

requisito para o bom funcionamento dos mercados financeiros e, consequentemente, da economia em geral.  

 

Foram realizadas, em 2018, importantes iniciativas de modernização do sistema de pagamentos, que 

contribuíram para o reforço do nível da segurança e performance do sistema e melhoria do processo de 

automatização. 

Em termos de acompanhamento e controlo, os sistemas de compensação e de liquidação funcionaram em 

pleno e de forma contínua, não se tendo registado, portanto, situações de interrupções significativas que 

pudessem pôr em causa a estabilidade do sistema financeiro. Quanto à liquidez agregada, de realçar que a 

disponibilidade de liquidez dos participantes foi sempre superior à necessidade de liquidez efetiva para a 

liquidação das ordens de pagamento enviadas diariamente.  

Um dos riscos operacionais relacionados com o sistema de pagamentos é o risco de ser submetido a um 

ciberataque, que pode rapidamente propagar-se pelo sistema financeiro, dada a interligação das instituições 

que o integram. Tem-se trabalhado ativamente no fortalecimento das rotinas do sistema de pagamentos 

para fazer face a potenciais riscos cibernéticos.  Não obstante importantes medidas implementadas nos 

últimos anos para aumentar a sua resiliência, considera-se que o risco operacional nas infraestruturas de 

suporte é elevado devido ao risco inerente de ciberataque. 

Por conseguinte, importa acompanhar atentamente a evolução dos riscos neste domínio e as suas 

implicações (fraude e paralisação na prestação de serviços, insuficiência de liquidez, de entre outros) para a 

estabilidade do sistema financeiro nacional. O Banco de Cabo Verde continuará ativamente a acompanhar 

os desenvolvimentos no âmbito de sua função de supervisão. 

5.2.7. Riscos relacionados com o contágio entre as instituições financeiras 

Quanto maiores as relações de interdependência no setor financeiro, maiores os riscos para a estabilidade 

do sistema, considerando os possíveis riscos de contágio que podem ocorrer através de interligações 

existentes, nomeadamente, participações societárias ou canais de crédito. O efeito contágio manifesta-se 

através de eventuais choques adversos numa instituição ou num setor, os quais tendem a se propagar rápida 
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e significativamente a outra instituição ou setor e, deste modo, colocar sérias ameaças à estabilidade de todo 

o sistema financeiro.  

 

Os bancos não se mostram intimamente interligados entre si, não possuindo exposições em relação uns aos 

outros na forma de participação financeira, sendo  baixa a relevância da exposição pela via do financiamento. 

As trocas de liquidez ocasionais dizem respeito a empréstimos no mercado monetário interbancário, sem 

garantia, porém de curta duração e de baixa frequência.  

 

No entanto, verifica-se uma grande interligação entre os setores segurador e bancário, na forma de 

participações societárias. Destaca-se, ainda, a permanência do Instituto Nacional de Previdência Social como 

acionista qualificado de duas instituições financeiras sistémicas, para além de cumulativamente representar 

o maior depositante de grande parte das instituições que compõem o sistema bancário nacional. Esta 

situação constitui um fator potencial de elevado risco de contágio. 

 

As empresas do setor segurador detêm participação qualificada em duas instituições relevantes do sistema 

bancário e, ademais, a maior instituição bancária detém participação na estrutura acionista de uma das 

seguradoras nacionais. Esta exposição mútua entre a indústria bancária e a indústria seguradora, na forma 

de participações cruzadas, potencia o risco de contágio que, embora moderado, exige da Supervisão uma 

monitorização constante.  
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5.3. Avaliação Global da Estabilidade do Sistema Financeiro 

A estabilidade do sistema financeiro nacional46, medida pelo indicador agregado do nível de probabilidade 

de falência das instituições - Z-Score47, contrariamente ao  ano anterior, evidenciou uma redução de 3,0 

pontos para 2,57 pontos48, sugerindo o aumento da probabilidade de falência das instituições e, 

consequentemente, a deterioração da estabilidade do sistema financeiro. 

 

A análise do Z-Score deve ser sempre complementada com os testes de stress e elementos de caráter 

qualitativo, como as condições macroeconómicas, a situação financeira de clientes bancários, de entre 

outros.  

 

Em 2018, os resultados dos testes de stress aos quatro bancos de maior dimensão revelaram, pelo quarto 

ano concecutivo,  a redução da resiliência das instituições bancárias face a choques adversos à carteira de 

crédito e a possibilidade de perdas materialmente significativas na carteira, com impacto de diminuição 

expressiva do rácio de solvabilidade, em caso da materialização do risco de crédito. 

                                                                 
46 Em 2018, foram considerados apenas os quatro maiores bancos do sistema financeiro. 

47 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 para os sete bancos do sistema bancário. 

48 Valor do Z-Score ponderado pelos fundos próprios das instituições bancárias. 

Gráfico 55 – Evolução do Z-Score 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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A análise dos riscos à estabilidade financeira, conjugada com o resultado do Z-Score e dos testes de stress, 

permite reconhecer que o nível global de exposição do sistema financeiro nacional face a choques sistémicos 

mantém-se em patamares ainda elevados, denotando-se um ligeiro agravamento face ao ano anterior.   

 

À Supervisão requer-se o reforço contínuo da sua capacidade de monitorização do sistema financeiro, com 

vista à identificação atempada das fontes de risco sistémico e a implementação célere de políticas e medidas 

de mitigação dos impactos adversos, tendo sempre o objetivo de  garantir a robustez das instituições 

financeiras e a manutenção da estabilidade do sistema financeiro nacional.   

5.4. Perspetivas de evolução dos riscos para a estabilidade financeira 

De acordo com o Relatório Global de Estabilidade Financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI), datado 

de abril de 2018, os riscos a curto prazo para a estabilidade financeira mundial aumentaram sensivelmente 

desde a publicação do último relatório em dezembro de 2017. Os riscos de médio prazo continuam em 

patamares elevados, uma vez que, sublinha o FMI, as vulnerabilidades financeiras acumuladas durante os 

últimos anos, em resultado das políticas acomodatícias, poderão representar sérias ameaças ao crescimento 

económico mundial. 

 

A Reserva Federal, por outro lado, aponta no Financial Stability Report de novembro de 2018, a questão do 

Brexit e os desafios fiscais da Área do Euro como potenciais riscos para os mercados e instituições das 

principais economias. Adicionalmente, a desaceleração do ritmo do crescimento económico da China, bem 

como o aumento significativo das dívidas corporativas ou soberanas das economias dos mercados 

emergentes, a par da valorização do Dólar, do declínio no comércio mundial e os preços das commodities 

representam desenvolvimentos desfavoráveis à estabilidade global do sistema financeiro. 

 

As projeções do Banco Central Europeu49, por seu turno, confirmam um enfraquecimento nas perspetivas de 

crescimento económico no primeiro semestre do ano, na Área do Euro, consistentes com as revisões em 

baixa dos analistas, com uma crescente dispersão de perspetivas de crescimento entre os diferentes países. 

A deterioração da confiança e as tensões sociais são apontadas como os principais fatores a condicionar as 

perspetivas de crescimento, traduzidas em particular na desaceleração da produção industrial. 

 

Não obstante as perspetivas pouco otimistas para o desempenho da economia dos principais parceiros 

económicos do país, as expetativas do FMI e dos bancos centrais apontam para uma sólida performance dos 

                                                                 
49 Relatório de Estabilidade Financeira, maio de 2019. 
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mercados de trabalho dos países europeus e um aumento das suas importações, fatores que deverão 

sustentar a procura dirigida à economia nacional. 

As projeções do BCV para 201950 sustentam as perspetivas de crescimento do Produto Interno Bruto, em 

volume, em cinco por cento, assentes numa robusta dinâmica de investimentos (público e privado) e num 

contínuo e significativo aumento do consumo público.  A taxa média anual da inflação deverá reduzir dos 1,3 

por cento para 0,9 por cento.  

Perspetiva-se um agravamento da balança de bens e serviços em 2019, determinado pelo crescimento 

previsto das importações de bens e um agravamento do défice da balança corrente de 4,5 para 6,6 por cento 

do PIB. A balança de pagamentos deverá permanecer excedentária, os ativos externos líquidos do país 

deverão aumentar 2,9 por cento em 2019 e as reservas internacionais líquidas do país deverão crescer cerca 

de 25 milhões de euros em 2019 e garantir 5,4 meses das importações de bens e serviços projetadas.  

Neste contexto, não obstante as perspetivas de agravamento das condições associadas à estabilidade 

financeira à escala mundial, as condições macroeconómicas internas e externas específicas a Cabo Verde, 

configuram-se globalmente favoráveis, pelo que os riscos relacionados com o ambiente macroeconómico e 

financeiro deverão manter-se inalterados em 2019. 

A previsão de crescimento do produto e do credito à economia (aumento dos empréstimos às empresas 

públicas e privadas, bem como aos particulares), num contexto de implementação de políticas públicas de 

partilha de risco e de redução do custo do financiamento bancário, deverá contribuir para a redução das 

restrições ao financiamento da economia.  

Adicionalmente, espera-se desempenhos positivos nos setores da eletricidade e água, comércio, indústria 

transformadora, transportes e construção. O setor do turismo deverá dinamizar-se com a perspetiva do 

incremento da procura turística, suportado por um aumento de eventos de cariz regional, continental e 

mundial no país.  Por outro lado, o efeito da atualização dos salários (na Administração Pública, sobretudo) 

e dos benefícios sociais, a estabilização das remessas dos emigrantes, a evolução contida dos preços, a 

promoção do financiamento de micro, pequenas e médias empresas e o incentivo fiscal à atividade de 

determinados nichos empresariais, nomeadamente através do desagravamento da taxa de impostos sobre 

o rendimento, deverão impactar de forma positiva o rendimento disponível das famílias e contribuir para a 

minimização do risco de incumprimento dos mutuários. Neste contexto, os riscos associados à situação 

financeira de empresas não financeiras e particulares deverão manter-se em níveis próximos dos de 2018. 

 

                                                                 
50 Relatório de Politica Monetária (RPM) de abril de 2019. 
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No mercado de valores mobiliários, apesar das perspetivas favoráveis para a atividade económica interna em 

2019, permanecem as incertezas relacionadas com a possibilidade de materialização do risco de crédito 

(incumprimentos de pagamento de cupões), considerando os registos de pagamentos realizados, o histórico 

de renegociação de taxas de remuneração ligadas aos títulos emitidos e a frequência de casos de nova 

emissão de dívida para a liquidação de dívidas antigas. Assim, os níveis de risco associados deverão manter-

se inalterados, porém, a monitorização dos emitentes deverá ser continuamente reforçada. 

 

No setor bancário, a manutenção de elevado stock de crédito não produtivo no balanço dos bancos, os 

elevados níveis de incumprimento dos clientes e a necessidade de introdução de melhorias na gestão de risco 

dos mutuários, aliados aos efeitos da introdução da norma internacional de contabilidade e relato financeiro 

IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, poderão continuar, tal como em 2018, a condicionar a rendibilidade e o 

risco das instituições. Apesar do contexto de perspetivas económicas favoráveis, dada a grande exposição 

setorial da carteira de crédito e o elevado risco de perdas, confirmados pelos resultados dos testes de stress, 

aliados à redução do indicador Z-Score, os riscos relacionados com a solvabilidade, o desempenho e gestão 

das instituições deverão manter-se em patamares elevados, continuando a representar sérias preocupações 

quanto à sua potencial materialização.  

 

A concentração do financiamento bancário em relação a determinados setores económicos e a um número 

restrito de contrapartes deverá manter-se igualmente elevada no curto e médio prazo, pese embora os 

contínuos esforços de recuperação e de alienação dos bens oferecidos em dação em cumprimento ocorridos 

em 2018. A dependência do funding relativamente a um número restrito de provedores de recursos deverá, 

igualmente, no curto e médio prazo, permanecer inalterada. Deste modo, os riscos associados à estrutura do 

setor bancário não deverão, no curto prazo, experimentar redução significativa.  

Considerando os esforços continuados de superintendência ao Sistema de Pagamentos pelo Banco de Cabo 

Verde, visando a sua modernização, o aumento da eficiência e a redução de riscos operacionais, os riscos 

para a estabilidade financeira relacionados com o Sistema de Pagamentos têm-se mantido controlados. No 

entanto, atendendo à frequência, intensidade e severidade do seu impacto, o risco operacional nas 

infraestruturas relacionado com ataques informáticos configura-se potencialmente elevado. 

 

Devido às interligações existentes entre o sistema bancário e as outras instituições financeiras não bancárias, 

permanece o risco de contágio entre as instituições. Espera-se, no curto prazo, um aumento significativo da 

participação no capital de um banco por parte de uma empresa do setor segurador, logo, uma alteração 

significativa no nível de exposição entre essas instituições. Consequentemente, perspetiva-se o aumento do 

risco de contágio. 
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Quadro 18 – Vulnerabilidade e riscos do sistema financeiro nacional 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 
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Neste capítulo - Estratégias e Medidas de Estabilização Financeira – procura-se elencar as principais medidas 

e recomendações de políticas prudenciais levadas a cabo pelo Banco Central, como autoridade competente 

de regulação e supervisão do sistema financeiro, como outras iniciativas, nomeadamente do Governo, que 

visam contribuir para a manutenção da estabilidade financeira. 

Contínuo reforço do quadro legal e regulamentar do sistema financeiro nacional 

O Banco de Cabo Verde, no âmbito do  mandato concedido pela  Lei Orgânica, Lei n.º 10/VI/2002, de 15 de 

julho, e pela  Lei de Bases do Sistema Financeiro, Lei n.º 61/VIII/2014, de 23 de abril, vem desempenhando 

um papel fundamental na edificação do quadro legal e regulamentar do sistema financeiro. Este processo 

passa, não só pela preparação e aprovação da regulamentação da sua competência, como por apresentar 

propostas legislativas ao Governo. Neste âmbito, deu continuidade ao processo de regulamentação das duas 

leis estruturantes do sistema financeiro e apresentou mais de duas dezenas de propostas de reforço do 

quadro legal e regulamentar.  

Reestruturação orgânica do Banco de Cabo Verde e segregação de funções ligadas à supervisão do sistema 
financeiro 

Com o objetivo do reforço da função de regulação e supervisão do sistema financeiro, o Banco de Cabo Verde 

aprovou, em agosto de 2018, uma nova estrutura orgânica. Esta nova orgânica teve como um dos desideratos 

a segregação das atividades, a introdução de maior eficiência e eficácia no processo de supervisão.  

Assim, o anterior Departamento de Supervisão das Instituições Financeiras (DSF) foi segregado, dando 

origem a  três unidades de estrutura: Departamento de Supervisão Microprudencial (DSM), Gabinete de 

Supervisão Macroprudencial e de Resolução (GMR) e Gabinete de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões (GSF). 

Segundo ciclo de inspeções especiais relativas à revisão dos modelos de cálculo de imparidades dos quatro 
maiores bancos 

Em 2018, concedeu-se uma atenção especial ao processo de avaliação da qualidade das carteiras de crédito 

(AQR- Asset Quality Review, sigla inglesa) dos quatro maiores bancos comerciais através de quatro inspeções 

onsite, com recurso a uma das empresas Big Four de auditoria e consultoria. Este exercício, denominado de 

Fase II do Programa de Inspeção Especial (Special Inspection Program, sigla inglesa) ao Banco Comercial do 

Atlântico, Caixa Económica de Cabo Verde, Banco Interatlântico e Banco Caboverdiano de Negócios, surge 

no seguimento do trabalho efetuado na Fase I do Programa de Inspeção Especial (SIP I).  

O objetivo do SIP II incluiu o acompanhamento da implementação das principais recomendações do SIP I, a 

análise do novo modelo de imparidade – resultante da introdução da IFRS 9, uma das normas mais complexas 



Capítulo VI – Estratégias e Medidas de Estabilização Financeira 

 
 

 
Banco de Cabo Verde – Relatório de Estabilidade Financeira 2018 100 

 

– bem como uma análise aos reportes periódicos de crédito entregues pelos bancos ao Supervisor. Este 

processo, que contou com a presença permanente de uma equipa interna do Departamento de Supervisão 

Microprudencial, permitiu tirar ilações acerca da qualidade dos dados (Data Quality) das carteiras de crédito 

e dos reportes à Autoridade de Supervisão, rever a conformidade dos modelos de imparidade dos bancos 

com os princípios da IFRS 9 e boas práticas internacionais, acompanhar o estágio de implementação das 

recomendações do SIP I, efetuar a análise dos ficheiros de reporte no âmbito da Central de Risco de Crédito, 

elaborar quatro instruções técnicas e apresentar as propostas de alteração da situação analítica e mapas 

financeiros (balanço e demonstração de resultados). 

Reforço do acompanhamento dos riscos de lavagem de capitais e de financiamento do terrorismo 

Em consonância 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 - Grupo Intergovernamental de Ação 

contra a Lavagem de Capitais na África Ocidental deu continuidade, em 2018, ao processo da Segunda Ronda 

de Avaliação Mútua do GAFI, no âmbito da prevenção e combate aos crimes de lavagem de capitais e 

financiamento do terrorismo. O Banco de Cabo Verde, considerado entidade de regulação e supervisão para 

as instituições financeiras, de acordo com 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, tem vindo a acompanhar de forma permanente este 

processo, de extrema importância para o país.  

Ademais, no âmbito da prevenção de utilização do sistema financeiro para os crimes de lavagem de capitais 

e financiamento do terrorismo, o BCV vem acompanhando o processo de implementação do FATCA – Foreign 

Account Tax Compliance Act e as discussões com a OCDE no que tange às medidas para a retirada do país da 

lista cinzenta da União Europeia. 

Foram realizadas duas inspeções no âmbito da prevenção e combate aos crimes de lavagem de capitais e 

financiamento do terrorismo, encerrando o ciclo de inspeções a nível dos bancos de autorização restrita.   

Apresentação dos resultados da avaliação geral de riscos dos dois maiores bancos comerciais 

Foi concluída a primeira fase de Avaliação de Riscos e Controlos dos dois maiores bancos de autorização 

genérica e apresentadas as conclusões às instituições, no quadro de reforço do acompanhamento de riscos 

dos bancos.  

Consolidação da framework de supervisão  

A consolidação da framework de supervisão microprudencial tornou-se um imperativo para o exercício da 

função. Assim, a Supervisão finalizou a primeira fase do relatório de análises dos reportes financeiros e 

prudenciais, do manual de procedimentos de inspeção e do manual de procedimento de gestão de 

informação (entrada, saída e tratamento de correspondências). Adicionalmente, procedeu-se à revisão dos 

manuais de riscos financeiros e não financeiros e à elaboração do manual de governo societário, de suporte 

http://www.fatf-gafi.org/home/
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ao Sistema de Avaliação de Riscos e Controlos (SAR). No que toca aos procedimentos de inspeção onsite, a 

Supervisão teve ganhos de eficiência através da aplicação de procedimentos uniformes desde a fase de 

planeamento, passando pelo trabalho de campo e, por fim, com a alteração do modelo de relatório.  

Concretização do projeto de desenvolvimento do SIIS - Sistema Integrado de Informação da Supervisão. 

Quanto à dotação da Supervisão de recursos tecnológicos de forma a aumentar a eficiência e eficácia da 

função, deu-se início ao projeto de desenvolvimento do SIIS - Sistema Integrado de Informação da 

Supervisão, com a elaboração de um diagnóstico, com apoio do Banco de Portugal. Procedeu-se à definição 

dos dossiers de “Análise de requisitos funcionais” e “Especificação Técnica dos Processos” de autorização e 

registos, inspeção, registos de ocorrência e pareceres. Ainda no âmbito deste projeto, e no que respeita ao 

módulo de supervisão das instituições do setor segurador, a equipa da supervisão realizou uma visita à 

congénere ASF - Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, em Portugal, com o objetivo de conhecer os 

sistemas utilizados por esta instituição e de se apoiar nas melhores experiências, de forma a proceder à 

especificação funcional do referido módulo. 

Monitorização atempada e prossecução das ações de supervisão das instituições financeiras 

Na vertente do acompanhamento off-site e on-site, a Supervisão vem reforçando continuamente os 

processos de supervisão prudencial. No âmbito  dos processos de autorização e registos, a autoridade de 

supervisão vem reforçando a análise e avaliação de idoneidade (fit &proper, sigla inglesa), de independência, 

de disponibilidade, de incompatibilidade dos membros dos órgãos de administração e fiscalização aquando 

do pedido de registo especial; aprimorado a avaliação da idoneidade dos acionistas qualificados nos 

processos de licenciamento de instituições e de aquisição e/ou aumento de participação qualificada. No que 

respeita ao acompanhamento das instituições financeiras, foram emitidas recomendações e determinações 

específicas relativas ao processo de encerramento de contas, o que conduziu à  melhoria do processo de 

publicação das informações estatísticas, e outras, no site institucional, fontes essenciais de análise de risco 

por parte do sistema financeiro e do público em geral.  

Adoção de medidas prudentes na distribuição de dividendos por parte dos bancos 

A rendibilidade dos sistemas bancários tem implicações importantes ao nível da estabilidade do sistema 

financeiro, uma vez que a retenção de resultados permite reforçar a solvabilidade das instituições e a sua 

capacidade de assumir mais riscos, em especial através da sua atividade principal - concessão de crédito- 

como intermediário financeiro. Assim, os bancos deverão adotar uma politica de prudente distribuição de 

dividendos e enquanto se mostrar necessário, o Banco de Cabo Verde deverá prosseguir com esta importante 

medida de política macroprudencial, pretendendo garantir a robustez das instituições e manter a 

estabilidade do sistema financeiro. 
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Necessidade de contínua e adequada cobertura de riscos pelas provisões e pelas imparidades 

 
A boa gestão de risco exige às instituições de crédito o reconhecimento adequado de riscos e constituição de 

um volume correspondente de provisões/imparidades. O Aviso nº 4/2006, de 2 de janeiro de 2007, com as 

modificações introduzidas pelo Aviso nº 6/2007, de 25 de fevereiro de 2008, determina o nível de provisões 

a constituir, enquanto o Aviso nº 2/2007, de 25 de fevereiro de 2008, que estabelece a aplicação das Normas 

internacionais de Contabilidade e de Relato Financeiro (IAS/IFRS - Internacional Acounting Standards/IFRS - 

Internacional Financial Reporting Standards), baseado no IAS 39 - Instrumentos Financeiros, define os 

parâmetros do reconhecimento das imparidades. 

O Banco de Cabo Verde, em 2018, acompanhou a implementação da IFRS 9, que exige o reconhecimento de 

perdas esperadas, e manteve a exigência, às instituições bancárias, de implementação de melhorias 

contínuas no sistema de avaliação do risco das operações e dos clientes e de cumprimento rigoroso do 

disposto no Aviso sobre avaliação do risco de crédito e constituição de provisões.  

 

A manutenção da exigência de constituição de um nível adequado de provisões e de reconhecimento de 

imparidades, de acordo com o perfil de risco da carteira de crédito e, consequentemente, de adequada 

cobertura de riscos, deverá ser continuamente reforçada.  

Processo contínuo de afirmação e consolidação da supervisão comportamental  

Face a situações de incumprimento, o BCV emitiu duas determinações específicas a dois bancos, que 

incidiram sobre o prazo para o tratamento e sanação das reclamações submetidas pelos consumidores às 

instituições financeiras e o dever de disponibilização do preçário no sítio de internet do banco em língua 

portuguesa, em local bem visível, de acesso direto e de forma facilmente identificável. 

No âmbito do poder de ação sancionatória, foram instaurados dois processos de contraordenação a bancos 

devido à prática de infrações às regras de conduta a que estão sujeitas as instituições financeiras nas relações 

com os seus clientes e aos procedimentos relativos às reclamações e incumprimento de determinações 

específicas emitidas pelo BCV, passíveis de constituírem contraordenações. 

Por ocasião do Dia Mundial da Poupança, o BCV, através do Gabinete de Supervisão Comportamental, em 

parceria com a Escola de Negócios e Governação (ENG) e a Associação de Promoção da Educação Financeira 

(PROFIN), realizou uma conferência para assinalar a data, com a finalidade de sensibilizar e consciencializar 

os estudantes universitários e demais participantes sobre a importância da poupança. A educação financeira 

contribui para a melhoria da cultura financeira, resultando numa utilização mais eficiente e eficaz dos 

produtos e serviços financeiros colocados à disposição dos cidadãos, bem como num relacionamento mais 
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transparente entre o sector financeiro e a sociedade, contribuindo assim para a estabilidade do sistema 

financeiro. 

Supervisão e acompanhamento do mercado de valores mobiliários 

Em 2018, a AGMVM definiu como objetivos estratégicos prioritários a garantia da integridade, credibilidade 

e segurança do mercado e a defesa dos investidores enquanto aforradores e consumidores de produtos e 

serviços do mercado de capitais. 

Assim, a sua atividade centrou-se no reforço do papel e das responsabilidades das entidades sujeitas à sua 

supervisão, tendo exigido destas um maior rigor no cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis ao setor de atividade. 

Deu-se especial atenção à implementação das boas práticas de governo societário, monitorando o envio, por 

parte das entidades emitentes de valores mobiliários, do relatório detalhado sobre a estrutura e as práticas 

de governo societário.  

Com o objetivo de garantir o eficiente acompanhamento do mercado, evitando atuações contrárias às regras 

de funcionamento do mercado regulamentado, a AGMVM desenvolveu um modelo uniformizado e 

normalizado de recolha de informações das atividades de intermediação financeira e um modelo de 

monotorização e análise de transações diárias, tendo tais instrumentos traduzido uma melhoria assinalável 

no processo de acompanhamento, análise e reporte de operações do mercado.  

Em matéria de proteção do investidor, para além de exigir às entidades emitentes o cumprimento dos 

deveres de informação ao mercado através do Sistema de Difusão de Informação, a AGMVM, baseando-se 

nas melhores práticas internacionais, criou um procedimento interno (e respetivos formulários), visando o 

melhor tratamento das reclamações e queixas de investidores.  

Realização de importantes investimentos para a contínua modernização do Sistema de Pagamentos  

Foram realizados em 2018 importantes investimentos no Sistema de Pagamentos, nomeadamente a entrada 

em produção de uma nova versão do Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação (SGDL), a implementação 

do processo de automatização da liquidação direta no SGDL dos pagamentos inerentes às responsabilidades 

do BCV perante o Estado e a  entrada em produção da conexão SIGMA – SGDL, na vertente da automatização 

do processo de liquidação das operações de juros resultantes de incumprimentos de Disponibilidades 

Mínimas de Caixa por parte dos participantes. 
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Este conjunto de investimentos visa a implementação de algumas melhorias a nível da segurança e 

performance e contínua modernização do Sistema de Pagamentos. 

Adicionalmente, a Sociedade Interbancária de Sistema de pagamentos (SISP) implementou em 2018 um 

projeto de alta disponibilidade, com aquisições de novos servidores e aumento de largura de banda via fibra, 

para minimizar a probabilidade de ocorrência de situações de inoperacionalidade dos sistemas. 

Foram igualmente implementados pela SISP instalações e configurações de firewall para monitorar 

ciberataques e bloquear todos os ataques aos servidores críticos, bem como aplicativos para garantir o 

controlo do fluxo de dados de cartão VISA e Mastercard. 

Ocorreram diversas ações de auditoria aos sistemas, nomeadamente a auditoria PCI Card Produção em 

março 2018, que assentou sobre normas da indústria de produção de cartão Visa e Mastercard, a auditoria 

PCI DSS entre janeiro e julho do mesmo ano, focalizada sobre as normas e transações de dados de produção 

de cartão Visa e Mastercard na rede Vinti4 e o processo de certificação ISO27001 em dezembro 2018. 

Medidas previstas no Orçamento de Estado (OE) para 2019 de fortalecimento do sistema financeiro 

O Orçamento do Estado para 2019 propõe um conjunto de propostas de fortalecimento do sistema 

financeiro, de modo direto e indireto, de entre as quais destacam-se:  

a) A concentração da atenção do Governo no sector financeiro e a possível nova realocação dos 

incentivos em seu benefício, tendo em conta a sua importância para o crescimento da economia;   

b) As intenções de criação de condições de estímulo ao investimento privado interno e externo 

(potencialização do dinamismo do setor privado para incentivar a procura de crédito bancário);  

c) A política de concessão de benefícios fiscais como modo de dinamizar o crédito nos setores 

estratégicos; 

d) A definição de uma política de financiamento à economia (micro-empresas, pequenas e médias 

empresas e grandes empresas), através de instrumentos como linhas de créditos, garantias, 

bonificação de juros e programas de assistência técnica.  
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Anexo 1 – Indicadores de robustez financeira do sistema bancário e segurador 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde  
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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 28 919 33 170 36 583 10,3% Juros  e proveitos  equiparados 10 495 10 715 10 977 2,4%

Apl icações  em insti tuições  crédito 45 279 43 872 39 445 -10,1% Juros  e custos  equiparados 4 905 4 396 3 613 -17,8%

Crédito sem Imparidade 88 879 95 374 100 245 5,1% MARGEM  FINANCEIRA 5 590 6 319 7 364 16,5%

Títulos  42 425 46 439 51 350 10,6%

Crédito com Imparidade 16 294 16 210 14 798 -8,7% Rendimentos  de instrumentos  de capita l 35 30 54 82,1%

Imparidade Acumulada -9 495 -10 399 -10 509 1,1% Comissões  Líquidas 1 007 996 998 0,2%

Derivados 0 0 0 Resultados  de at. e pass ivos  ao JV através  de resultados 0 6 3 -44,3%

Propriedades  de investimentos  123 246 104 -57,9% Resultados  de ativos  financeiros  disponíveis  para  venda -22 -3 0 -100,0%

Ativos  não correntes  detidos  para  venda 90 -125 -334 168,5% Resultados  de reaval iação cambia l 262 321 383 19,3%

Ativos  por impostos  correntes  e di feridos 1 098 235 446 90,0% Resultados  de a l ienação de outros  ativos 0 0 0

Imobi l i zações  não financ. (l íq.amort.) 5 882 5 502 5 392 -2,0% Outros  resultados  de exploração 416 535 447 -16,5%

Outros  ativos 8 168 9 821 10 570 7,6% MARGEM COMPLEMENTAR 1 699 1 885 1 886 0,1%

TOTAL DO ATIVO 227 663 240 347 248 090 3,2% PRODUTO BANCÁRIO 7 289 8 203 9 250 12,8%

Recursos  de Bancos  Centra is 6 5 0 -93,3% Custo com pessoal 2 905 2 878 4 285 48,9%

Recursos  de Insti tuições  de crédito 9 959 10 346 9 241 -10,7% Gastos  Gera is  Adminis trativos 2 030 2 060 2 154 4,5%

Depós itos 189 027 199 886 208 432 4,3%

Obrigações  subordinadas 1 420 1 270 754 -40,6% CASH FLOW  DE EXPLORAÇÃO 2 354 3 265 2 811 -13,9%

Derivados 0 0 0 Amortização do exercício 676,7 596,6 489,8 -17,9%

Pass . não c/c DPV e oper. descontinuadas 0 0 0 Provisões  l íquidas  de repos ições  e anulações 8,6 -45,5 -24,4 -46,4%

Provisões  diversas 5 326 5 422 7 157 32,0% Imparidade outros  at. fin. Líq. Revers ./recuperações 873,6 1 316,4 1 191,6 -9,5%

Pass ivos  por impostos  correntes  e di feridos 332 461 401 -13,0% Imparidade de outros  at. l íq. revers ./recuperações 167,0 160,5 366,3 128,2%

Outros  pass ivos 5 954 6 370 5 582 -12,4% RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 628 1 237 787 -36,4%

Capita l  e reservas 18 731 17 562 16 340 -7,0% Impostos  correntes 118 196 234 19,4%

Resultados  trans i tados -3 617 -2 034 -462 -77,3% Impostos  di feridos -15 -17 -90 421,7%

Resultado do exercício 525 1 059 644 -39,2%

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS 227 663 240 347 248 090 3,2% RESULTADO APÓS IMPOSTOS 525 1 059 644 -39,2%

dez/18 Var. (2017/2018)

(em mi lhões  de escudos)

BALANÇO AGREGADO dez/16 dez/17 dez/18
Var. 

(2017/2018)
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS dez/16 dez/17
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Anexo 3 – Balanço e demonstraçãode resultados do setor segurador 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 

  

Ativo 5 120 6 352 6 512 2,5% Prémios adquiridos líquidos de resseguro 1 270 487   1 412 420  1 530 284  8,3%

Caixa e equiparados a depósito a ordem 121,0 642,5 187,1 -70,9% Custos com sinistros, l iquidos de resseguros 575 577 - 780 738 - 663 429 - 15,0%

Investimentos totais 3284,0 4 452,5 4 897,7 10,0% Outras provisões Técnicas , l íquidas resseguro 6 821  22 416 - 21 133  194,3%

Provisões técnicas de resseguro cedido 892,0 716,8 780,7 8,9% Provisão matemática liquido-Ramo Vida (var.) 28 602 - 44 551 - 68 700 - -54,2%

Outros devedores por oper. de seguro direto 424,0 336,2 435,2 29,4% Participação nos resultados liquidos de Resseguro 908  904 - 3 473 - -284,1%

Outros Ativos 399,0 203,6 210,9 3,6% Custos e gastos de exploração liquidas 593 115 - 628 012 - 616 123 - 1,9%

Comissão e participação nos resultados de resseguro 199 728          209 532       217 885      4,0%

Passivo 2 940,0 3 580,1 3 479,7 -2,8% Rendimentos 87 466            93 711         85 902        -8,3%

Provisões técnicas de seguro direto 2134,0 2 216,0 2 461,4 11,1% Gastos Financeiros 28 413 - 26 135 - 24 897 - 4,7%

Outros credores por operações de seguro direto 386,0 904,2 435,7 -51,8%

Ganhos liquidos de ativos e passivos financeiros não valorizados ao justo valor através 

de ganhos e perdas -   -   -   
-   

Outros passivos 420,0 459,9 582,6 26,7%

Ganhos liquidos de ativos e passivos financeiros valorizados ao justo valor através de 

ganhos e perdas 10 616  -   24 390  
100,0%

Capitais Próprios 2 189,0 2 771,5 3 032,0 9,4% Perdas de Imparidade (liquidas reversão) 1 920 - 14 669 - 9 552 - 34,9%

Capital 800,0 800,0 800,0 Outros rendimenos/gastos técnicos, l iquidos de resseguro 2 462 - 174 - 38 - 78,3%

Reservas 1 088,0 1 614,4 1 204,9 -25,4% Outras proviões (var.) 25 811 - 46 605 - 40 077 - 14,0%

Resultados transitados 46,0 46,0 530,6 1053,1% Outros Rendimentos/gastos 16 097  262 122  10 920 - -104,2%

Resultado líquido do exercício 255,0 311,0 496,4 59,6% Goodwill  negativo reconhecido imediatamente em ganhos e perdas -   -   -   -   

TOTAL DO PASSIVO  E CAPITAL 5 129 6 352 6 512 2,5%

  Ganhos e perdas de associadas e empreendimentos conjuntos contabilizados pelo 

método de equivalência patrimonial 155 083  
100,0%

Ganhos e perdas de activos não correntes (ou grupos para alienação) clasificados como 

detidos para venda -                    1 095           
-100,0%

RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO 336 440          417 466       597 467      43,1%

Imposto corrente 81 234 -           106 454 -      101 030 -     5,1%

Imposto diferidos -                    -                 -                -                 

RESULTADO LÍQUIDO APÓS IMPOSTO 255 206          311 012       496 438      59,6%

Interesses minoritários -                    -                 -                -                 

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 255 206          311 012       496 438      59,6%

dez/18
Var. 

(2017/2018) 
BALANÇO AGREGADO DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

 (em milhões de escudos)

dez/16 dez/17 dez/18
Var. 

(2017/2018)
dez/16 dez/17
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Anexo 44 – Resultados dos testes de stress: rácio de solvabilidade de 12 por cento 

 

Fonte: Banco de Cabo Verde 


