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Comunicado 

Moratórias ao pagamento de Crédito Bancário 

 

A avaliação das condições económicas e financeiras das empresas e demais 

organizações, bem como das famílias cabo-verdianas, severamente afetadas pelos 

efeitos da pandemia da Covid-19, levou o Banco de Cabo Verde a recomendar a 

extensão do prazo e dos termos da medida de suspensão temporária do serviço de 

crédito bancário.  

 

Com efeito, o Banco Central e o Governo têm adotado um conjunto de medidas de 

política, com vista à mitigação dos efeitos adversos causados pela pandemia da 

Covid-19.  

 

Neste quadro, a terceira revisão do Decreto-Lei n.º 38/2020, de 31 de março, já 

aprovada em Conselho de Ministros, aguardando a publicação no Boletim Oficial, 

prevê que as medidas excecionais de apoio e proteção de famílias, empresas, 

municípios, instituições particulares de solidariedade social, associações sem fins 

lucrativos e demais entidades da economia social, por força dos impactos 

económicos e financeiros decorrentes da pandemia da doença Covid-19, passem a 

vigorar até 30 de setembro de 2021, nos seguintes termos: 

a. as entidades beneficiárias que, no dia 31 de dezembro de 2020, se encontrem 

abrangidas pelo regime temporário de suspensão do serviço de crédito 

bancário beneficiam da prorrogação automática da medida até 31 de janeiro de 

2021, tendo em conta o atraso na publicação do diploma; 

b. as entidades beneficiárias que, no dia 1 de fevereiro de 2021, se encontrem 

abrangidas por alguma das medidas do regime, beneficiam da prorrogação 

suplementar e automática dessas medidas pelo período de oito meses, 

compreendido entre 31 de janeiro de 2021 e 30 de setembro de 2021; 
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c. as famílias, empresas e demais entidades beneficiárias que ainda não tenham 

aderido à moratória, mas o pretendam fazer, devem comunicar a sua intenção 

às instituições até ao dia 31 de janeiro de 2021;  

d. os créditos concedidos a pessoas singulares e os créditos concedidos às 

empresas pertencentes aos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19, 

continuam a poder beneficiar da suspensão do pagamento de capital, juros, 

comissões ou outros encargos até 30 de setembro de 2021; 

e. as empresas dos setores mais afetados dispõem também de uma extensão da 

maturidade dos seus créditos, pelo período de 12 meses, que acresce ao 

período em que esses créditos foram diferidos por efeitos do regime; 

f. as restantes entidades beneficiárias, não abrangidas no parágrafo anterior, 

retomarão o pagamento de juros a partir de 1 de julho de 2021, beneficiando 

da suspensão do pagamento de capital até 30 de setembro do mesmo ano. 

 

Entretanto, o ataque cibernético que afetou a rede do Estado impossibilitou a 

publicação, em tempo oportuno, desta alteração ao Decreto-Lei n.º 38/2020, de 31 de 

março, e para que as instituições de crédito possam atempadamente efetuar os ajustes 

operacionais necessários à sua implementação, emitimos o presente Comunicado, em 

concertação com o Governo. 

 

Praia, 29 de dezembro de 2020. 

 

 

 

João António Pinto Serra 

 

 

 

 

 


