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Anexo ao Aviso n.º 4/2014 do Banco de Cabo Verde  

 

Questionário sobre qualificação profissional, idoneidade e disponibilidade de membro do órgão de 

administração ou fiscalização de instituição financeira 

 
 

 
 
1. Enquadramento do Pedido 

Nome Completo                                                                                                                                           

Requerimento Inicial  Alteração do Registo  Renovação do Registo  

 

2. Informação Pessoal 

Alteração dos dados pessoais? Sim  Não  

Nome Profissional:                                                                                                                                                                 

Data de Nascimento:         Freguesia:                                                               

Concelho:                                                          País:                                                            

Nacionalidade:                                                          
Documento de 
Identificação: 

                                                                       

Residência Pessoal:                                                                                                                                                                 

Telefone:                                                          Email                                                            

 

3. Situação Profissional 

Alteração de dados anteriormente apresentados? Sim  Não  

  

AAccttiivviiddaaddee  pprrooffiissssiioonnaall  qquuee  vvaaii  eexxeerrcceerr  ssuujjeeiittaa  aa  rreeggiissttoo  jjuunnttoo  ddoo  BBaannccoo  ddee  CCaabboo  VVeerrddee  

Entidade:                                                            
Ramo de 
Actividade: 

                                                           

Cargo:                                                          
Data de 
Nomeação: 

      

Duração do Mandato:                                                          Pelouro:                                                                     

Funções Executivas? Sim  Não  

Gestão Corrente? Sim  Não  

Relação entre esta 
entidade e outras 
onde exerce funções: 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                  



Página 2 de 5 

 

  

AAccttiivviiddaaddee  pprrooffiissssiioonnaall  jjáá  rreeggiissttaaddaa  jjuunnttoo  ddoo  BBaannccoo  ddee  CCaabboo  VVeerrddee,,  qquuee  vvaaii  eexxeerrcceerr  eemm  aaccuummuullaaççããoo  ccoomm  aa  aaccttiivviiddaaddee  

oorraa  ssuujjeeiittaa  aa  rreeggiissttoo  

Entidade:                                                            
Ramo de 
Actividade: 

                                                           

Cargo:                                                          
Data de 
Nomeação: 

      

Duração do Mandato:                                                          Pelouro:                                                                     

Funções Executivas? Sim  Não  

Gestão Corrente? Sim  Não  

Relação entre esta 
entidade e outras 
onde exerce funções: 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                  

  

AAccttiivviiddaaddee  pprrooffiissssiioonnaall  nnããoo  ssuujjeeiittaa  aa  rreeggiissttoo  jjuunnttoo  ddoo  BBaannccoo  ddee  CCaabboo  VVeerrddee,,  qquuee  vvaaii  eexxeerrcceerr  eemm  aaccuummuullaaççããoo  ccoomm  aa  

aaccttiivviiddaaddee  oorraa  ssuujjeeiittaa  aa  rreeggiissttoo  

Entidade:                                                            
Ramo de 
Actividade: 

                                                           

Cargo:                                                          
Data de 
Nomeação: 

      

Duração do Mandato:                                                          Pelouro:                                                                     

Funções Executivas? Sim  Não  

Gestão Corrente? Sim  Não  

Relação entre esta 
entidade e outras 
onde exerce funções: 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                  

 

4. Qualificação Profissional 

Alteração de dados anteriormente apresentados? Sim  Não  

  

HHaabbiilliittaaççõõeess  AAccaaddéémmiiccaass  

Formação/Curso Instituição de Ensino/Formação Ano de Obtenção 
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EExxppeerriiêênncciiaa  pprrooffiissssiioonnaall  ddeesseemmppeennhhaaddaa  nnooss  úúllttiimmooss  1100  aannooss  rreelleevvaannttee  ppaarraa  aa  ffuunnççããoo  

Entidade Ramo de Actividade Funções 
Período de Exercício 

de Funções 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                

 

5. Idoneidade 

Alteração dos dados anteriormente apresentados?         Sim  Não  

Alguma vez foi condenado, em Cabo Verde ou no estrangeiro, em processo-crime? Sim  Não  

Corre termos em algum tribunal, em Cabo Verde ou no estrangeiro, processo-crime 
contra si? 

Sim  Não  

Alguma vez foi condenado, em Cabo Verde ou no estrangeiro, em processo de 
contra-ordenação por factos relacionados com o exercício das suas actividades 
profissionais na área financeira? 

Sim  Não  

Alguma vez foi destituído compulsoriamente das suas funções em instituição 
financeira ou entidade análoga, por decisão de uma autoridade de supervisão 
nacional ou estrangeira, análoga ao Banco de Cabo Verde? 

Sim  Não  

Corre termos junto de alguma autoridade administrativa, em Cabo Verde ou no 
estrangeiro, processo de contra-ordenação por factos relacionados com o exercício 
das suas actividades profissionais na área financeira? 

Sim  Não  

Alguma vez foi arguido em processo de contra-ordenação intentado pelo Banco de 
Cabo Verde ou por entidade de supervisão nacional ou estrangeira análoga ao 
Banco de Cabo Verde? 

Sim  Não  

Alguma vez uma sociedade por si dominada ou em que exercesse funções de 
administração ou fiscalização foi arguida em processo de contra-ordenação 
intentado pelo Banco de Cabo Verde?  

Sim  Não  

Alguma vez uma sociedade por si dominada ou em que exercesse funções de 
administração ou fiscalização foi condenada, em Cabo Verde ou no estrangeiro, 
pela prática de infracções às regras legais ou regulamentares que regem a 
actividade das instituições financeiras ou outras entidades sujeitas à supervisão do 
Banco de Cabo Verde?  

Sim  Não  

Alguma vez foi declarado insolvente, em Cabo Verde ou no estrangeiro? Sim  Não  

Alguma vez foi declarado a insolvência, em Cabo Verde ou no estrangeiro, de uma 
empresa por si dominada ou de que tenha sido membro do órgão de administração 
ou fiscalização? 

Sim  Não  

Corre termos, em Cabo Verde ou no estrangeiro, algum processo de insolvência 
contra si? 

Sim  Não  
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Corre termos, em Cabo Verde ou no estrangeiro, algum processo de insolvência em 
relação a empresas por si dominadas ou anteriormente dominadas, ou em que 
exerça ou tenha exercido funções de administração ou fiscalização? 

Sim  Não  

Alguma vez foi sancionado em processo disciplinar, em Cabo Verde ou no 
estrangeiro? 

Sim  Não  

Alguma vez lhe foi aplicada sanção por violação de regras de conduta aplicáveis ao 
exercício de actividade profissional? 

Sim  Não  

Alguma vez lhe foi recusado, em Cabo Verde ou no estrangeiro, pelas autoridades 
de supervisão competentes, o registo necessário para o exercício de funções em 
instituição financeira ou entidade análoga? 

Sim  Não  

Alguma vez, em Cabo Verde ou no estrangeiro, foi declarada a oposição das 
autoridades competentes em relação à aquisição ou manutenção de uma 
participação qualificada em instituição financeira ou entidade análoga? 

Sim  Não  

 

6. Independência e incompatibilidades – Membros do órgão de fiscalização 
 

Exerce ou exerceu nos últimos dois anos funções de administração na instituição 
financeira? 

Sim  Não  

É membro de algum dos órgãos de sociedade que se encontre em relação de 
domínio ou de grupo com a instituição financeira? 

Sim  Não  

Presta serviços remunerados com carácter de permanência à instituição financeira 
ou a sociedade(s) que com ela se encontre(m) em relação de domínio? 

Sim  Não  

Exerce funções em empresa concorrente da instituição financeira? Sim  Não  

É cônjuge, parente ou afim em linha recta ou em linha colateral, até ao terceiro 
grau, inclusive, das pessoas indicadas nas alíneas a), b) e c) do artigo 441.º/3, do 
Código das Empresas Comerciais? 

Sim  Não  

É titular ou atua em nome ou por conta de titulares de participação qualificada igual 
ou superior a 2% do capital da instituição financeira? 

Sim  Não  

Está associado a algum grupo de interesses específicos na sociedade? Sim  Não  

Já foi reeleito por mais de dois mandatos para os órgãos da instituição financeira? Sim  Não  

Beneficia ou beneficiou de vantagens particulares da instituição financeira? Sim  Não  

Exerce funções de administração ou fiscalização em cinco ou mais sociedades? Sim  Não  
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O/A abaixo-assinado(a) declara, sob compromisso de honra, que as informações acima prestadas 

correspondem à verdade, não tendo omitido quaisquer factos que possa relevar para o seu registo. 

Mais declara que está consciente de que a prestação de falsas declarações constitui fundamento para a 

recusa ou cancelamento do registo, sem prejuízo da eventual aplicação de sanções penais ou contra-

ordenacionais. 

E compromete-se ainda a comunicar ao Banco de Cabo Verde, no prazo de quinze dias a contar da 

verificação, todos os factos susceptíveis de modificar alguma das respostas dadas ao presente 

questionário. 

 
 
Data:_______/_____/_____  
 
 
 
Assinatura:__________________________________________________________________________  
 

(Reconhecida notarialmente) 
 
 
 
 
 
 


