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Nota introdutória

Conceito de Estabilidade Financeira

A estabilidade financeira não é fácil de definir ou medir, dada a interdepen-
dência e as interacções complexas de diferentes elementos do sistema finan-
ceiro entre si e com a economia real.

Há diversas abordagens e diferentes perspectivas do conceito de estabili-
dade financeira. Enumera-se contudo na literatura financeira uma série de 
eventos e sinais que caracterizam um sistema financeiro estável, tal como 
ausência de crises bancárias, baixa volatilidade no valor dos activos, funcio-
namento corrente e ininterrupto das actividades financeiras, do sistema de 
pagamentos e das liquidações1. 

A estabilidade financeira pode ser definida como “um ambiente no qual 
o sistema financeiro - que inclui os intermediários, mercados e infra-estrutura 
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 afectação da poupança para oportunidades de investimento ren-
tável” (BCE, 2007). 

Nesta abordagem, a existência de estabilidade financeira implica:

 1. Robustez dos intermediários financeiros face a choques adversos (com 
destaque para os bancos); 

2. Análise do comportamento e situação financeira das principais contra-
partes desses intermediários (Famílias, Empresas e Estado) bem como 
as infra-estruturas físicas, tecnológicas e legais do sistema;

3. Existência de mercados estáveis (sobretudo os relevantes) nos quais os par-
ticipantes possam transaccionar, com confiança, a preços que reflictam as 
forças fundamentais e que não variem substancialmente num curto es-
paço de tempo e sem que tenham ocorrido alterações nos fundamentos.

Propósito e estrutura do Relatório de Estabilidade Financeira

O Relatório de Estabilidade Financeira é uma publicação anual do Banco 
de Cabo Verde onde se propõe descrever a dinâmica recente do Sistema Fi-
nanceiro Nacional, analisar todas as fontes de riscos e vulnerabilidades nos 
mercados e no sistema financeiro cabo-verdiano, apresentar os resultados de 
análises da sua resiliência a eventuais choques, bem como analisar perspecti-
vas para a sua evolução. 

O relatório estrutura-se do seguinte modo:

No capítulo 1 faz-se uma breve caracterização do sistema financeiro nacio-
nal e uma apreciação global da evolução em 2009. 

1 Financial Stability Review, 
South African Reserve Bank, 
March 2010.
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O capítulo 2 descreve as principais fontes de risco macroeconómico e fi-
nanceiro, ao nível geral e em particular, ao nível do sistema financeiro nacio-
nal.

Os capítulos 3 e 4 caracterizam e analisam a situação financeira do sector 
privado não financeiro e do sector público.

O 5º capítulo é dedicado à análise do sistema bancário, a principal compo-
nente do sistema financeiro nacional. Aqui analisa-se a actividade, os resulta-
dos e a rendibilidade do sector, bem como os principais riscos da actividade 
bancária em Cabo Verde, com destaque para o principal risco do sistema ban-
cário – o risco de crédito. Os stress tests conduzidos, que avaliam a capacidade 
do sistema para suportar situações adversas, com impacto sobre a solvência 
dos bancos e do sistema, com dados reportados a 31 de Dezembro de 2009, 
são igualmente parte integrante deste capítulo. 

Nos dois capítulos seguintes, 6º e 7º, é descrita e avaliada, de forma sucinta, 
a actividade, a importância e as perspectivas dos dois outros sectores integran-
tes do sistema financeiro nacional – o sector financeiro segurador e o sector do 
mercado de capitais (representada pela Bolsa de Valores). 

No capítulo 8º ocupa-se das infra-estruturas de suporte às actividades 
financeiras, e o quadro legal existente. Serão concretamente analisados os sis-
temas de pagamentos cabo-verdiano, destacando-se os aspectos de risco e de 
eficiência que os afectam, a central de Risco de Crédito e as principais normas 
prudenciais publicadas nos últimos anos pelo BCV, bem como os resultados 
do Programa FSAP – Financial Sector Assessment Program.

No 9º e último capítulo, faz-se uma apreciação global do sector financeiro 
nacional, com realce para a sua estabilidade, enunciam-se as perspectivas de 
desenvolvimento futuro, apontam-se os principais riscos e enumeram-se os 
eminentes desafios para os próximos tempos.

No presente relatório incluem-se Caixas, versando sobre relevantes aspec-
tos relacionados com a supervisão e os riscos financeiros.

A implementação das Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF) 
em 2009 conduziu à aplicação de novos critérios de valorimetria e de apura-
mento dos resultados bem como de novos procedimentos no preenchimen-
to de alguns mapas prudenciais. Tais factos ocasionaram o fecho tardio das 
contas bem como de disponibilização dos reportes prudenciais por parte dos 
bancos, o que ditou o atraso na apresentação do presente relatório.



Capítulo 1
Sector financeiro nacional
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1. Sector financeiro nacional

1.1 - Breve caracterização

O sector financeiro nacional comporta um universo de instituições finan-
ceiras autorizadas, composto pelas instituições bancárias e parabancárias, 
pelas instituições seguradoras e pelo mercado de capitais, representado pela 
Bolsa de Valores. 

Apresentava a seguinte configuração em finais de Dezembro de 2009:

a) Sector Bancário e Parabancário

•	 No	 mercado	 onshore, o sector comportava cinco (5) instituições de 
crédito: o Banco Comercial do Atlântico – BCA; a Caixa Económica de 
Cabo Verde – CECV; o Banco Interatlântico – BI; o Banco Cabo-verdia-
no de Negócios – BCN; e o Banco Africano de Investimentos - BAI;

•	 No	 mercado	 offshore, somavam dez (10) as instituições autorizadas a 
operar no país em actividades bancárias como Instituições Financeiras 
Internacionais – IFI. Das dez licenciadas, uma está ainda inactiva e outra 
está em processo de registo para entrar em funcionamento.

•	 Na	vertente	parabancária,	contabilizavam-se	oito	(8)	instituições,	sen-
do seis (6) do segmento onshore e dois (2) offshore, respectivamente: 
uma (1) Sociedade Gestora de Capital de Risco – A Promotora; duas 
(2) Agências de câmbio - Cotacâmbios de Cabo Verde e ECV - Serviços 
de Câmbios; uma (1) Sociedade emissora de cartões de crédito e in-
termediadora bancária do sistema de pagamentos – SISP; uma (1) So-
ciedade de Gestão Financeira – Aurigest, ainda inactiva, apesar de ter 
sido licenciada em 2005; duas Sociedades Gestoras de Mobiliários e de 
Pensões - designadas Sociedades Gestoras de Fundos (SGF) – Eurofin e 
CA Finance, Gestão de Activos.

b) Sector Segurador

•	 Duas	(2)	seguradoras:	a	Garantia	e	a	Ímpar;

•	 3	Corretoras	de	Seguros;

•	 Cerca	de	60	Mediadores	de	Seguros.

c) Fundos de Investimento – duas instituições: Europredial e Diversinvest.

d) Sector da Segurança Social – O Instituto Nacional de Previdência 
Social – INPS

e) Mercado de Capitais (Mercado de Valores Mobiliários) – A Bolsa de Va-
lores de Cabo Verde (BVC);

f) Sector Micro-Financeiro – um leque alargado de instituições de micro-
finanças.
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O sistema financeiro é dominado pelas instituições bancárias “onshore”. 
Os activos das instituições bancárias “onshore”, excluindo os bancos “offshore”, 
representam mais de 80% do activo do sistema financeiro. 

Uma característica peculiar do sistema bancário “onshore” é o seu elevado 
grau de concentração. 

As duas maiores instituições bancárias “onshore” respondem, em 2009, por 
cerca de 74% do Activo, 74% do crédito e 77% dos depósitos. Medida pelo 
Índice	de	Hirshman	e	Herfindahl2, a concentração da indústria bancária acusou 

alterações substanciais. Não obstante a elevada concentração da indústria bancária 

em Cabo Verde, entre 1999 a 2009, este indicador passou, respectivamente, de 5.580 

para 3.245 pontos, reflectindo maior concorrência entre as instituições de crédito. 

Quadro 1: Índice de Hirshman e Herfindahl (IHH)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

IHH 5580 4564 4548 4542 4420 4293 3997 3943 3381 3257 3245

R1 (3) 0,70 0,59 0,57 0,57 0,55 0,52 0,50 0,52 0,47 0,45 0,45

R2 (4) 0,96 0,92 0,92 0,92 0,92 0,91 0,88 0,86 0,77 0,75 0,75

 Fonte: BCV

Assinale-se igualmente que a quota de mercado do crédito em relação ao 
maior banco (R1) e as duas maiores instituições de crédito (R2) acusaram melho-
rias consideráveis passando de 70% e 90% para 45% e 75% respectivamente. 

Dada a dominância do sistema bancário “onshore” no sistema financeiro 
nacional, a estabilidade do sector financeiro depende fundamentalmente da 
situação deste sector. As instituições bancárias offshores não são avaliadas no 
âmbito do presente relatório de estabilidade do sistema financeiro nacional, 
pelo que as referências ao sector bancário, no âmbito deste relatório, dizem 
unicamente respeito ao sector “onshore”.

1.2 - Apreciação global

O ano de 2009 foi marcado pelos efeitos da crise financeira e económica in-
ternacional e a consequente desaceleração da actividade económica nacional.

Não obstante a conjuntura económica nacional menos favorável, o siste-
ma financeiro nacional, nomeadamente o sector bancário, experimentou o 
fortalecimento da sua actividade em 2009. Assistiu-se à expansão da activi-
dade bancária pelo território nacional, com a criação de 10 novas agências 
bancárias, reforçando-se, deste modo, a rede interna de distribuição e acom-
panhando a evolução socioeconómica do país, facilitando ainda mais o acesso 
aos serviços bancários.

Paralelamente à expansão das infra-estruturas físicas, os bancos têm inten-
sificado a sua política de disponibilização de mais e melhores meios electróni-

2	 O	 Índice	 de	 Hirshman	 e	
Herfindahl (IHH) é uma 
medida frequentemente 
utilizada para avaliar a 
concentração da indústria 
bancária (Ver Gelos & 
Roldos-2004; Rocha 2001; 
Nissan 2004; Valverde 
e al. 2003). Este índice 
é obtido pela soma das 
participações proporcionais 
ao quadrado de todos os 
bancos no mercado. Este 
índice varia de 0 a 10.000 
pontos. Considera-se que o 
sector está moderadamente 
concentrado se o IHH 
se situar entre 1000 e 
1800 pontos e altamente 
concentrado se situar acima 
dos 1800 pontos. (Ver 
Zambrano, Vera y Faust, 
2000).

3	 Índice	 concentração	 em	
relação à maior instituição 
bancária de Cabo Verde.

4	 Índice	 concentração	 em	
relação às duas maiores 
instituições bancárias de 
Cabo Verde.
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cos, de intensificação na distribuição de produtos e serviços financeiros, tra-
duzido no importante aumento verificado no número e no volume de trans-
acções nas Caixas Automáticas (ATM) e nos Terminais de Pagamento (POS).

Ainda que se verifique uma quebra nos resultados e na rendibilidade dos 
bancos, o sector bancário nacional evolui positivamente em diversos domínios. 

Em primeiro lugar, analisando do ponto de vista comercial, a actividade 
bancária, medida pela dimensão dos activos, aumentou, tendo crescido o 
crédito aos clientes e incrementando os recursos de clientes, se bem que a um 
ritmo menos acelerado que nos anos anteriores.

Em segundo lugar, e do ponto de vista prudencial, não obstante um ligeiro 
agravamento do indicador da qualidade da carteira de crédito, verificou-se o 
reforço significativo dos fundos próprios e registou-se uma melhoria substan-
cial na constituição de provisões. Testes de stress evidenciaram a boa capa-
cidade de resiliência do sistema bancário face a determinados riscos, todavia 
provaram a existência de algumas vulnerabilidades e riscos para o sistema, 
nomeadamente o risco de crédito, e de elevada exposição face ao sector imo-
biliário e a um número limitado de contrapartes. 

O sector segurador, por sua vez, deu mostras de crescimento sustentado e 
de solidez, evidenciado pela sua confortável margem de solvência.

O volume de transacções no mercado bolsista intensificou-se ao longo de 
2009, traduzindo a crescente importância da Bolsa de Valores, no processo de 
canalização de poupança para o financiamento da economia.

As infra-estruturas de suporte às actividades financeiras, nomeadamente 
o sistema de pagamentos e a central de risco, têm conhecido importantes 
melhoramentos, com vista à sua maior operacionalidade e eficiência. Apesar 
de alguns constrangimentos, as infra-estruturas existentes têm garantido o 
normal e satisfatório funcionamento do sistema financeiro nacional.  

Em matéria de regulação, o quadro legal existente experimentou impor-
tantes remodelações em 2009, no sentido de melhor adequação face aos desa-
fios e riscos emergentes das actividades de intermediação financeira. 

O sistema financeiro nacional, mais especificamente o sector bancário, foi 
objecto de avaliação pelo Fundo Monetário Internacional, que não obstante 
as limitações e constrangimentos ainda existentes, conferiu nota positiva à 
capacidade de regulação e à estabilidade do sistema financeiro cabo-verdiano.
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Quadro 2: Principais indicadores macroeconómicos e financeiros
Em percentagem; valores em final de periodo

Indicadores macroeconómicos e financeiros 2005 2006 2007 2008 2009

Sector público - Indicadores seleccionados

Taxa de variação real do PIB 6,5 10,1 8,6 6,1 + 4,0 +

Saldo global, incluindo Donativos (em % do PIB) -4,2 -3,9 1,3 -1,0 + -6,8 +

Défice da Conta Corrente, incluindo Tranf. Correntes (em % do PIB) 4,1 7,4 14,7 12,7 + 10,4 +

Taxa de juro Obrigações do Tesouro (última emissão) 5,0% 5,1% 5,5% 5,4% 5,7%

Situação financeira do sector privado não financeiro

   Particulares

   Endividamento

     Em % do PIB 25,1 26,0 29,6 32,4 36,7

     Taxa de variação anual (%) 73,5 17,1 25,4 19,7 13,9

   Sociedades não financeiras

    Dívida Total (face sector bancário)

     Em % do PIB 13,6 19,9 20,9 28,4 31,0

     Taxa de variação anual (%) 55,0 65,0 15,9 48,6 9,9

Sector financeiro bancário

Rendibilidade

     ROE - Rendibilidade dos capitais próprios 9,5 19,7 30,9 15,8 10,6

     ROA - Rendibilidade do activo 0,5 1,1 1,6 1,0 0,7

     MF - Margem financeira (% do Activo Total) 2,5 2,9 3,7 2,9 3,8

     Comissões Líquidas (% do Activo Total) 0,8 0,9 0,9 0,7 0,6

     Rácio entre Custos Operacionais e Produto Bancário 61,2 54,5 46,1 63,2 69,1

Solvabilidade

     Rácio de adequação global dos Fundos Próprios 12,2 11,1 11,4 12,0 11,5

Risco de taxa de câmbio

        Posição líquida em ME (% do Activo Total) nd nd nd 0,7 0,7

Risco de taxa de juro

       Gap AS / PS  (% do Activo Total)* nd nd nd -23,4 16,1

Risco de liquidez

    Rácio Crédito/Depósitos 46,6 51,1 53,7 75,7 83,4

    Gap de liquidez**

        Até 3 meses (% do Activo Total) nd nd nd nd 23,4

        Até 1 ano (% do Activo Total) nd nd nd nd 40,5

Risco de Crédito

     Empréstimos ao sector privado - tva 66,5 33,9 21,3 31,7 12,0

     Crédito em incumprimento (Circular nº 150 de 28/12/2009)

        Em percentagem do Crédito Total nd nd 4,3 2,6 3,5

Sector financeiro segurador

Evolução da carteira 10,1 12,5 12,8 15,3 3,3

Grau de penetração dos seguros na economia (% do PIB) 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5

ROA 9,5 11,1 13,2 12,6 14,6

Grau de cobertura das Provisões Técnicas por Activos 119,8 111,8 141,9 135,2 143,4

Margem de Solvência 232,9 219,3 166,8 200,1 269,6

Mercado de Valores Mobiliarios

Capitalização bolsista total (tv em %) - - 190,8 -3,7 13,7

Capitalização bolsista total (em % do PIB) - 7,0 18,0 16,0 20,0

Fonte: Banco de Cabo Verde, Bloomberg
AS, PS - Activos e Passivos sensíveis à taxa de juro
nd - não disponivel
+  valores provisorios
* Dados do stress test (valores dos activos sensiveis em 2009 incluem dívida titulada)
** Gap acumulado
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2. Riscos macroeconómicos e financeiros

2.1 - Principais fontes de risco a nível global

Os principais riscos prendem-se com os efeitos de interacção entre o siste-
ma financeiro e a actividade económica. O sistema financeiro interfere, por 
um lado, com as decisões de consumo, investimento e poupança dos agentes 
económicos e, por outro, toda a desaceleração da actividade económica tem 
necessariamente impactos negativos sobre a actividade, rendibilidade e solv-
abilidade dos bancos, devido à natureza dos riscos que os bancos assumem.

Identificam-se várias fontes de risco para o sistema financeiro, de um 
modo geral:

a) A quebra no PIB pelo seu efeito pro-cíclico, dado que o abrandamento 
da actividade económica repercute-se imediatamente no aumento do 
risco de crédito, concorrendo para as probabilidades e o risco de incum-
primento quer de particulares quer de empresas;

b) A diminuição do valor das garantias, que num contexto de crise, caem, 
pelo que os bancos deverão ter mais dificuldade em recuperar parte do 
valor dos seus activos em situação de incumprimento;

c) A exposição face a determinados mercados - mercado de habitação e 
sectores da construção e actividades imobiliárias – por exemplo, cujas 
perdas poderão ser mais significativas em situações de crise, por apre-
sentarem estruturalmente níveis de endividamento superiores à média 
de outros sectores, reflectindo ciclos de produção mais longos, o que 
aumenta a sua vulnerabilidade a choques;

d) Altos níveis de inflação que poderão trazer dificuldades à tesouraria das 
empresas e famílias e dificultar a sua capacidade de honrar os compro-
missos;

e) O aumento do desemprego que pode levar as famílias a deixar de cum-O aumento do desemprego que pode levar as famílias a deixar de cum-
prir com as suas dívidas;

f) O financiamento de empresas cujos produtos se destinam sobretudo à 
exportação e que poderão ser mais afectadas pela deterioração da activi-
dade económica e pela contracção do comércio mundial, pelo que a sua 
probabilidade de incumprimento também se deverá agravar;

g) A ocorrência de fortes restrições ao acesso ao crédito pelos bancos, com 
origem em dificuldades de financiamento ou insuficiência de capitais dos 
próprios bancos, fenómeno usualmente designado por credit crunch;

h) A interligação de mercados, pelo que riscos propagam-se facilmente a 
outros – como o exemplo do subprime;

i) As dificuldades ao nível das finanças públicas, que poderão ocasionar 
algum incumprimento por parte do Estado e causar o efeito de crowding 
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out, com efeitos possíveis sobre o nível de cumprimento dos outros 
agentes económicos.

2.2 - Riscos e vulnerabilidades para o sistema financeiro nacional

Esta secção pretende, de um modo genérico, analisar as principais fontes 
de riscos macro-económicos e financeiros sobre o sistema financeiro nacio-
nal, nomeadamente sobre a sua principal componente – o sector bancário 
“onshore”.

A economia nacional é muito aberta ao exterior ainda que o grau de 
integração financeira seja relativamente baixo. 

Gráfico 1: Grau de abertura económica e grau de integração financeira5

Fonte: BCV

Assim sendo, o efeito de contágio directo da crise financeira internacional 
sobre o sistema financeiro, concretamente o sector bancário “onshore”, não 
se fez reflectir no balanço dos bancos dada a limitada exposição face ao ex-
terior. O impacto da crise económica todavia teve as suas repercussões sobre 
a economia nacional e consequentemente sobre o sector financeiro, pela via 
da redução das nossas exportações de bens e serviços e da procura (interna e 
externa) bem como do investimento directo estrangeiro, num cenário de el-
evada incerteza e de forte contracção do comércio mundial, que condicionou 
as decisões de investimento e consumo dos agentes económicos. Importa 
notar que alguns dos principais destinos das exportações de bens e serviços 
da economia cabo-verdiana, como Portugal e Espanha, Alemanha ou Reino 
Unido, continuam ainda a ser severamente afectados pela crise económica. O 
crescimento futuro da economia cabo-verdiana deverá depender em grande 
medida da recuperação das economias desses países.
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A contracção da actividade económica global nos países de acolhimento 
pode portanto condicionar a capacidade de financiamento da banca nacio-
nal. Assim, a crise perturba o negócio dos bancos, limitando a sua capacidade 
de prestação de serviços de crédito e outros serviços financeiros, pela via da 
redução da procura, induzindo à quebra de resultados e da sua rendibilidade 
e, em última instância, conduzindo a um elevado nível de risco de liquidez.

Por outro lado, a registar-se o contínuo abrandamento da economia na-
cional, poderá igualmente ocorrer uma futura desaceleração da actividade de 
crédito e de prestação de serviços, com impacto directo sobre a redução dos 
resultados e da rentabilidade e com possível agravamento do risco de crédito. 
As famílias, bem como as empresas, com destaque para os sectores da con-
strução e actividades imobiliárias, poderão registar um aumento do incum-
primento.

Os bancos em Cabo Verde financiam as suas necessidades de capital essen-
cialmente através dos depósitos de clientes e também por recurso ao mercado 
de capitais. Dos depósitos, uma grande parcela representa depósitos de não 
residentes, concretamente de emigrantes, alimentados pelos recursos de emi-
grantes. A desaceleração registada ao nível de crescimento dos depósitos de 
clientes, porventura devida a dificuldades económicas e aumento do nível de 
desemprego nos países de acolhimento, pode afectar a capacidade de financia-
mento das actividades das instituições financeiras.  

A exposição face a determinados sectores económicos (sectores da 
construção e actividades imobiliárias) representa um risco acrescido de 
recuperação e portanto poderá contribuir no futuro para um eventual aumento 
do rácio de incumprimento. No que diz respeito aos particulares, a dívida foi 
contratada essencialmente para aquisição de habitação e dominantemente a 
taxas de juro fixas (a parcela variável é ainda muito reduzida), pelo que o risco 
de incumprimento, num contexto de variação de taxas de juro é reduzido. A 
cobertura por garantias reais assegura a recuperação dos créditos, mas põe-
se o problema da sua avaliação contínua, o que nem sempre se verifica. No 
concernente às empresas, o financiamento de existências e fundo de maneio 
têm constituído os principais factores a sustentar a procura de crédito por 
parte das empresas. Esta situação poderá sinalizar algumas dificuldades no 
cumprimento do serviço da dívida, que poderão ser mais preocupantes 
para sectores de actividade mais endividados, tais como a construção e as 
actividades imobiliárias.

Adicionalmente, prevalece ainda alguma incerteza quanto à recuperação 
do investimento externo, dada a dúvida ainda existente quanto ao acesso a fi-
nanciamento nos mercados de origem. Os efeitos sobre a procura interna são 
conhecidos, sobretudo relativamente ao sector da construção.

A rápida expansão das actividades dos bancos, sobretudo da sua carteira de 
crédito, comporta um risco subjacente, que significará um desafio contínuo 
aos bancos de reforço crescente dos seus capitais próprios. Adicionalmente a 
exposição elevada face ao sector imobiliário, bem como a um número limita-
do de contrapartes em montantes significativos, significa uma fonte adicional 
de risco de crédito. 
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3. Situação financeira do sector privado não financeiro

 O sector privado não financeiro representa as Empresas não Financeiras 
e Particulares. O ano de 2009 foi particularmente adverso para a situação 
financeira das empresas não financeiras, dada a desaceleração da actividade 
económica, decorrente da contracção da sua principal componente – a pro-
cura interna.

Quadro 3: Situação financeira do sector privado não financeiro 

(Endividamento face ao sector bancário)

2005 2006 2007 2008 2009

Particulares

Endividamento

Em % do PIB 25,1 26,0 29,6 32,38+ 36,7+

Taxa de variação anual (%) 73,5 17,1 25,4 19,7 13,9

Sociedades não financeiras

Dívida Total

Em % do PIB 13,6 19,9 20,9 28,36+ 31,01+

Taxa de variação anual (%) 55,0 65,0 15,9 48,6 9,9

(+) projecções

Fonte: BCV 

Os particulares reduziram o seu nível de endividamento junto da banca em 
5.8 p.p., mas o seu peso no PIB aumentou 4,3 p.p., reflexo do abrandamento 
do consumo privado em 2009, atingindo uma taxa de crescimento real quase 
nula de 0,4%. Esta evolução menos favorável no consumo é resultado, de en-
tre outros factores, da grande incerteza quanto às perspectivas de rendimento 
das famílias, associada à deterioração das condições no mercado de trabalho e 
da prevalência de condições mais exigentes na concessão de crédito bancário, 
nomeadamente para o consumo, não obstante o rendimento real das famílias 
ter sido apoiado pelas medidas de redução da carga fiscal, num contexto de 
baixa inflação. 

As empresas, por sua vez, viram o seu peso da dívida em relação ao produ-
to aumentar, mas a variação do nível de endividamento, face a 2008, reduziu 
drasticamente, situando-se ao nível de 9,9%, dada a desaceleração da activi-
dade económica. Convém contudo referir, que considerando o financiamento 
por emissões de dívida através do mercado de capitais em 2009, então a varia-
ção do nível de endividamento das empresas se situará em 19,32% e o peso da 
dívida em relação ao produto será de 33,67%.

Analisando os depósitos de residentes – empresas e particulares – verifica-
-se um ligeiro acréscimo, na ordem de 3,34%, atestando o abrandamento da 
sua capacidade de poupança em 2009. 
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A evolução da situação de endividamento enquadra-se no contexto ma-
croeconómico de 2009. O indicador de clima económico do INE apresentou, 
ao longo de 2009, uma trajectória em geral descendente, em resultado do en-
fraquecimento do nível de confiança dos agentes económicos na quase gene-
ralidade dos sectores de actividade, mas sobretudo nos sectores do turismo, 
construção e transportes. 

O nível de incumprimento global, medido pelo indicador da qualidade 
da carteira (Circular nº 150 de 28/12/2009) registou um ligeiro agravamento 
decorrente da situação económica menos favorável. Os bancos procederam 
contudo a um acréscimo significativo de provisões e aumentaram os custos 
por imparidade.

O risco de contínuo abrandamento da actividade económica poderá 
condicionar a actividade das empresas e influenciar o incumprimento de 
particulares.
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4. Situação financeira do sector público administrativo

Em consequência, quer do abrandamento da actividade económica nacio-
nal, quer da adopção de medidas anti-cíclicas (redução das taxas do imposto 
único sobre o rendimento e implementação de uma agressiva política de in-
vestimento público), a situação das finanças públicas deteriorou-se. O défice 
orçamental global atingiu os 6,8% do PIB em 2009, aumentado 5,8 pontos 
percentuais, relativamente a 2008.

O peso do Sector Público Administrativo (SPA) na economia, medido pelo 
rácio despesas totais sobre o PIB, aumentou para 37,8% do PIB (35,1% do PIB 
em 2008), enquanto o rácio receitas totais sobre o PIB diminuiu para 30,9% 
do PIB (34,1% do PIB em 2008).

A evolução do peso do sector público traduz o aumento, em 2009, quer da 
dívida interna (excluindo os Títulos Consolidados de Mobilização Financeira 
– TCMF) quer da dívida externa, que passaram a representar 23% e 50% do 
PIB, respectivamente (21% e 46% em 2008, respectivamente).

A dívida externa acumulada do SPA cresceu 10% face a 2008, atingindo 
os 58,8 milhões de contos. Não obstante o aumento verificado, considera-se 
sustentável a trajectória, muito embora o rácio actualizado do valor da dívida 
em relação ao PIB, ao fixar-se em 46,7%, se aproxime do limiar de referência 
de risco moderado para o país (50%). 

Por sectores institucionais, à semelhança do ano transacto, o sistema ban-
cário detém a maior parcela da dívida interna do país, não obstante notar-se 
o peso crescente de outros sectores institucionais, nomeadamente o Instituto 
Nacional de Previdência Social (INPS). 

A dívida do sector público face ao sector bancário é substancialmente re-
presentada por dívida titulada, isto é, consiste substancialmente de Bilhetes e 
Obrigações do Tesouro bem como de TCMF, com um peso que representa um 
nível de exposição inferior a 30% do Crédito total e inferior a 20% do activo 
dos bancos, em 2009.

Quadro 4: Divida do SPA face ao sector bancário

Milhares de contos

2008 2009

Crédito ao SPA

(s/ Autarq. locais) 24.460 25.417

Em % do Activo BC 20,12% 19,61%

Em % do crédito 27,87% 28,96%

Fonte: BCV
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O rácio da dívida em termos do PIB é um indicador de sustentabilidade 
habitualmente utilizado. Em 2009 esse rácio atingiu o valor de 23%, um acrés-
cimo de 1,6 pp. face ao ano anterior, reflectindo um crescimento superior do 
stock da dívida interna em relação ao produto. Todavia, a evolução mantém-
-se dentro do intervalo de referência de 20 a 25%, denotando a boa capacida-
de de solvência do sector público.

O Rácio Valor Actual da Dívida/Receitas – principal indicador de susten-
tabilidade da dívida interna registou em 2009 o nível de 81,6%, valor abaixo 
do limiar inferior do intervalo de referência (88% a 127%), o que se traduz 
numa posição de relativo conforto neste indicador. Com efeito, o valor do 
stock da dívida interna apresenta-se inferior ao nível das receitas arrecadadas, 
espelhando o reforço da capacidade de pagamento do Estado. Esta situação 
traduz a boa performance das receitas internas nos últimos anos, não obstan-
te a evolução negativa registada em 2009, consequência do abrandamento da 
actividade económica.

Importa realçar que, em termos de financiamento, o Estado continuou 
recorrendo sobretudo a recursos externos, nomeadamente a desembolsos de 
organismos multilaterais, beneficiando de ajuda orçamental concedida por 
parceiros bilaterais, pelo que se apresenta baixo o grau de exposição do sector 
bancário nacional ao Sector Público.

Apesar do contexto económico menos favorável, da relativa degradação das 
contas públicas, tanto o Fundo Monetário Internacional como as agências de 
rating corroboraram a tese da boa gestão macroeconómica do país, aprovando 
as medidas de política implementadas para fazer face à crise e mantendo inal-
terados os ratings da dívida soberana. 

A Fitch Ratings manteve a classificação da dívida externa pública de longo 
prazo em B+ e da dívida pública interna em B-. A classificação é justificada 
pela capacidade de solvência do Governo, sustentada pela sua confortável 
posição financeira, num contexto em que o stock da dívida pública atinge os 
60% do PIB.



Capítulo 5
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5. Sistema bancário

5.1 - Apreciação global e enquadramento no contexto macro-
económico

Em 2009 a economia nacional manteve o seu ritmo de abrandamento, em 
resultado da ligeira contracção da procura interna, nomeadamente do consu-
mo e investimento privados, e de uma redução da procura externa, sobretudo 
das exportações de serviços, não obstante o forte incremento do investimento 
público. Os factos registados reflectem, em grande medida, o impacto da crise 
financeira sobre a economia nacional, com repercussões evidentes sobre a ac-
tividade bancária em Cabo Verde. 

O sector bancário “onshore” ficou também marcado, em 2009, pelo alar-
gamento da actividade bancária pelo território nacional, com a criação de 8 
novas agências bancárias, pelo aumento substancial dos encargos com juros 
e custos equiparados e pela adopção das Normas Internacionais de Relato Fi-
nanceiro (IAS/IFRS ou NIRF), o que se traduziu num acréscimo de custos 
operacionais e financeiros e, consequentemente, induziu à redução dos Re-redução dos Re-
sultados Líquidos na ordem de 26%, afectando directamente o ROE e o ROA.

A evolução da actividade do sector bancário, traduzida no crescimento da 
principal componente do activo - Crédito a Clientes – nas suas respectivas 
subrúbricas, foi positiva, embora a um ritmo desacelerado, se comparado com 
a evolução dos anos anteriores. 

O abrandamento parece acompanhar o ritmo de desaceleração do cresci-
mento da economia real, em 2009, com o PIB a registar um crescimento de 
4% em termos reais contra os 6,1% registados em 2008, decorrente, sobretudo 
da contracção da procura interna, em resultado por um lado do forte abran-
damento do consumo e diminuição do investimento, e por outro, do enfra-
quecimento do nível de confiança dos agentes económicos na quase generali-
dade dos sectores de actividade, mas essencialmente nos sectores do turismo, 
construção e transportes.

A principal componente da procura interna - o consumo privado - regis-
tou um novo abrandamento em 2009, atingindo uma taxa de crescimento real 
quase nula de 0,4%, resultado, de entre outros factores, da grande incerteza 
quanto às perspectivas de rendimento das famílias associada à deterioração 
das condições no mercado de trabalho e da prevalência de condições mais 
exigentes na concessão de crédito bancário, nomeadamente para o consumo, 
não obstante as medidas de redução da carga fiscal sobre o rendimento real 
das famílias.

Do lado da oferta, constatou-se a queda acentuada no sector da construção e 
um crescimento menos conseguido do sector dos serviços que, não obstante este 
desempenho, representou cerca de 73,3% do PIB em 2009 (70,2% em 2008).
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A desaceleração verificada ao nível da evolução dos depósitos – principal 
rubrica do Passivo – pode estar, por um lado, associada aos efeitos negativos, 
ainda visíveis em finais de 2009, da crise financeira sobre o ritmo das remes-
sas e sobre o nível de poupança das famílias, bem como às dificuldades de 
tesouraria das Empresas, dado o abrandamento da procura. Por outro lado, as 
emissões de títulos na Bolsa de Valores, que se afiguram cada vez mais como 
outras oportunidades de investimentos das poupanças das famílias e Empre-
sas, têm concorrido com os depósitos, condicionando, deste modo, o nível de 
evolução observado.

A margem financeira, principal componente dos resultados, (ao 
corresponder a cerca de 71,05% do produto bancário), apresentou um 
crescimento ligeiro de cerca de 4%, em 2009.

O efeito volume foi o elemento determinante para a evolução registada na 
margem financeira, num período em que o efeito relativo à margem de taxa 
de juro foi reduzido.

A diminuição dos rácios de rendibilidade ficou a dever-se, a par da redução 
da margem financeira, a aumentos significativos dos custos operacionais e 
financeiros. 

Não obstante os factos observados, o sector bancário nacional manteve, até 
final de 2009, uma evolução positiva, assinalando um crescimento elevado da 
sua actividade, medida pelo activo líquido, em base consolidada (6,62%), um 
aumento do crédito a clientes na ordem de 12,8%, o incremento de recursos 
de clientes e outras instituições de crédito de 4% e 33,7%, respectivamente. 
Registou-se, igualmente, um aumento da carteira de Títulos.

Em termos prudenciais, assistiu-se a uma melhoria na gestão do risco de 
crédito, traduzindo-se no aumento do rácio de cobertura do crédito vencido 
pelas provisões e do reforço dos Fundos Próprios, apesar de um ligeiro agra-
vamento do indicador da qualidade de carteira de crédito.

Não se verificaram situações de constrangimentos de liquidez, nem incum-
primentos de satisfação das DMC.

Os bancos efectuaram um reforço de Fundos Próprios na ordem de 35,4%, 
o que veio consolidar a sua situação de solvência. 

No actual contexto económico e financeiro, a estabilidade do sector finan-
ceiro cabo-verdiano dependerá em grande medida das perspectivas de retoma 
da economia global, em geral, e da nacional, em particular, do reforço con-
tínuo da capacidade de supervisão do sistema, bem como da capacidade de 
resposta associada à implementação de mecanismos e instrumentos de con-
trolo dos riscos cada vez mais sofisticados e mais abrangentes, por parte das 
instituições financeiras, face aos riscos emergentes da sua actividade.
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5.2  - Actividade 

A actividade das instituições bancárias, medida pelo seu activo, registou em 
final de 2009, um crescimento absoluto de 8 milhões de contos, significando 
uma variação relativa na ordem de 6,62%, o que representa 109,9% do PIB6. 

A expansão da actividade bancária, em 2009, no sentido de maior cobertura bancária 

no país, manifestou-se não só na criação, pelos bancos existentes, de novas agências 

de bancos, mas também no surgimento de novos bancos, podendo este espaço de 

concorrência beneficiar os agentes económicos e o sistema financeiro.

O activo ponderado pelo risco atingiu, em 2009, o valor de 61,4% do activo total, 

quando em 2008 o rácio era de 51,7% (variação de quase 11 p.p.), isto é, a exposição 

ao risco por parte dos bancos cresceu proporcionalmente mais do que a expansão da 

actividade. 

Gráfico 2: Evolução do Activo, do Activo ponderado pelo Risco e do rácio Activo 

ponderado pelo risco/Activo

Fonte: BCV

O crescimento do activo ficou a dever-se substancialmente à expansão 
da actividade de crédito, com a rubrica “Crédito a Clientes” a assinalar um 
aumento na ordem de 12,89%, representando cerca de 73% de todo o cres-
cimento verificado, seguido da rubrica Caixa e Disponibilidades em Bancos 
Centrais em cerca de 10%.  

O crédito a clientes, em 2009, representou 74,3% do PIB, face aos 66,2% 
em 2008, um crescimento absoluto de quase 10 milhões de contos, isto é, um 
crescimento na ordem de 8,1 pontos percentuais, traduzindo a importância 
crescente da intermediação bancária no crescimento da economia.

Do lado do passivo, verifica-se um crescimento em 4,1 milhões de contos 
dos recursos de clientes e depósitos de outras instituições de crédito, o que 
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representa uma variação relativa de quase 4%. Os recursos de terceiros repre-
sentam 83,38% do Passivo e a sua evolução responde por aproximadamente 
50% do crescimento do passivo.

5.2.1 - Evolução do Activo

 O crédito a clientes representa a maior rubrica do activo do sector bancário, 
constituindo cerca de 68% do activo, em 2009, contra 62% em 2008. A 
carteira de crédito a clientes, constituiu pois o principal elemento subjacente 
ao crescimento da actividade bancária ao apresentar uma taxa de variação 
próxima de 13% em 2009.

Gráfico 3: Evolução do Activo (A) e do Crédito

Fonte: BCV

Em 2009, e em sintonia com o que se tem consecutivamente verificado 
desde 1998, o crescimento do crédito total do sistema bancário ultrapassa o 
do PIB, pelo que o rácio Crédito/PIB vem assinalando um ritmo ascendente, 
fixando-se em 72,21%, contra os 63,99% de 2008, traduzindo-se no crescente 
contributo do sector financeiro, através da intermediação, para o crescimento 
da economia. 
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Gráfico 4: Evolução do peso do Crédito no PIB

Fonte: BCV

Com a introdução das Normas Internacionais de Contabilidade (IAS), o 
crédito a Clientes passou a incluir o investimento na carteira de obrigações 
de empresas públicas e privadas, bem como os respectivos juros, que anteri-
ormente eram contabilizados na rubrica Carteira de Títulos. Os créditos con-
cedidos a funcionários passaram também a ser incorporados na carteira de 
crédito a clientes.

Para maior facilidade de análise, distingue-se o crédito a clientes entre 
crédito normal e investimentos em títulos de dívida pública e privada.

Quadro 5: Activo Agregado do Sistema Bancário

ACTIVO
Dez-08 Dez-09

Variação Peso
%Var. Absoluta Var. %

Caixa e Disponibilidades 20.140.798.383 20.898.039.296 757.240.913 3,76 16,12

Aplicações em instituições crédito 9.973.818.416 5.048.612.598 -4.925.205.818 -49,38 3,89

Crédito Normal 61.496.654.484 71.199.879.421 9.703.224.937 15,78 54,92

Títulos (líquido prov.) 21.158.819.342 23.307.042.571 2.148.223.229 10,15 17,98

Crédito vencido (liq. prov.) 3.201.087.997 2.350.093.448 -850.994.549 -26,58 1,81

Propriedades de investimentos 21.420.942 109.020.730 87.599.788 408,94 0,08

Activos não correntes detidos para venda 1.473.756 3.133.175 1.659.419 112,60 0,00

Activos por impostos correntes e diferidos 606.757.878 507.506.972 -99.250.906 0,39

Imobilizações não financ.(líq.amort.) 2.815.007.362 3.773.008.474 958.001.112 34,03 2,91

Outros activos 2.180.434.918 2.446.182.294 265.747.375 12,19 1,89

TOTAL 121.596.273.478 129.642.518.979 8.046.245.501 6,62

Fonte: BCV
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O total do crédito normal destinado à economia (Empresas não Financei-
ras e Particulares) representou um peso de 54,92% do Activo Total. Totalizou, 
em Dezembro de 2009, o montante de 71,2 milhões de contos. Cresceu cerca 
de 9,7 milhões de contos, em termos absolutos, o que representa uma variação 
na ordem de 15,78%, contribuindo com quase 70% para o crescimento do 
Activo total em 2009. 

O crédito a Particulares constitui a maior parcela de crédito concedido, 
com 54,24% do total.

Quadro 6: Crédito à Economia

Em %

Credito à Economia (valores relativos) Dez-07 Dez-08 Dez-09

Credito a Empresas não Financeiras 41,36 46,70 45,76

Crédito a Particulares 58,64 53,30 54,24

Credito total 100 100 100

Fonte: BCV

A percentagem do crédito a Empresas não Financeiras, após crescimento 
em 2008, reduziu-se  em 2009, em detrimento do Crédito a Particulares.

Gráfico 5: Crédito a Empresas não Financeiras e Particulares

Fonte: BCV

O crédito destinado a Particulares cresceu significativamente, face a 2008 
na ordem de 14,05%.
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Quadro 7: Crédito a Prticulares

Escudos

Credito a Particulares (valores absolutos) Dez-07 Dez-08 Dez-09

Total 31.785.373.770 38.049.918.487 43.396.639.307

    - dos quais à Habitação 19.856.930.990 23.826.123.833 27.387.638.236

    - outras finalidades 11.928.442.780 14.223.794.654 16.009.001.071

Credito a Particulares (valores relativos) Dez-07 Dez-08 Dez-09

Total

    - dos quais à Habitação 62,47% 62,62% 63,11%

    - outras finalidades 37,53% 37,38% 36,89%

Fonte: BCV

No que se refere aos particulares, os empréstimos à habitação (63,11% 
do total do credito a Particulares) constituem a maior parcela, e assinalaram 
um robusto crescimento face ao ano anterior, de 14,95%, atestando a forte 
procura de habitação própria e representando a grande exposição do sector 
bancário nacional ao sector da habitação. 

O crédito bancário a particulares, na sua componente “Outras finalidades”, 
destinado sobretudo ao consumo de bens duradouros, registou uma quebra 
do seu peso no crédito a Particulares, em finais de 2009, assinalando uma 
trajectória descendente desde finais de 2007, confirmando a evolução menos 
favorável do consumo privado.

Analisando o peso dos diferentes segmentos do crédito a Empresas não 
Financeiras, verifica-se que:

• os “Sectores do Comércio, Restauração e Hotéis” e “Serviços Sociais e 
Pessoais” são os sectores mais contemplados, perfazendo juntos perto de 45% 
do total do crédito a Empresas não Financeiras, mas com evidências de redução 
tendencial do seu peso desde 2007, como se pode atestar no quadro seguinte.

Quadro 8: Crédito a Empresas não Financeiras

Em percentagem

Crédito a Empresas não Financeiras Dez-07 Dez-08 Dez-09

1. Comércio, Restaurante e Hotéis 26,15% 25,42% 23,50%

2. Serviços Sociais e Pessoais 24,97% 24,86% 23,21%

3. Transportes e Telecomunicações 13,12% 12,22% 12,13%

4. Serviços prestados às Empresas 5,61% 9,29% 13,76%

4. Construção e Obras Públicas 7,94% 9,42% 10,15%

Fonte: BCV

• o crédito ao Sector dos Transportes e Telecomunicação, em 3ª posição, 
exibe igualmente uma tendência de redução, se comparado com valores dos 
anos anteriores; o sector da Construção, em 2009, assinala ligeira recuperação 
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face aos anos anteriores, parecendo evidenciar uma ligeira recuperação face 
aos anos anteriores e nomeadamente, face a 2007. 

Do Activo, a rubrica “Titulos”, com um peso de 17,98%, representou em 
2009, a sua segunda maior rubrica. Cresceu em 2,2 milhões de contos, uma 
variação de 10,55%, contribuindo em 15,43% para o crescimento do activo. A 
evolução deve-se à dinâmica do mercado de capitais e ao contributo do sector 
bancário no financiamento de projectos publicos e privados.

Na terceira posição, aparece a rubrica “Imobilizações não Financeiras”, que 
representa 2,91% do Activo. Cresceu em 958 mil contos, isto é, 34,03%, con-
tribuindo em 6,88% para o crescimento do Activo Total. A evolução em 2009 
traduz o forte investimento em infraestruturas, com a abertura de novas agên-
cias bancárias.

A rubrica “Caixa e Disponibilidades no Banco Central” representa 16,2% 
do activo, nível que  indicia a situação de excesso estrututal de liquidez no 
nosso sistema bancário. Cresceu em 750 mil contos, isto é, 3,76% e surge na 
quarta posição quanto ao contributo para o crescimento do activo em cerca 
de 5,44%. 

Gráfico 6 – Principais rubricas do Activo

Fonte: BCV

5.2.2 - Evolução do Passivo

Do lado do Passivo, os Depósitos Totais - Particulares, Empresas e ou-
tras Instituições Financeiras - constituem a principal rubrica, representando 
83,38% de todo o Passivo.

Globalmente, a expansão da actividade do sistema bancário em Cabo Verde 
foi sustentada, fundamentalmente, pelo aumento, ainda que desacelerado, dos 
depósitos de clientes. 

Os recursos de clientes e outros empréstimos continuaram a representar a 
principal fonte de financiamento da actividade bancária e contribuíram para 
a melhoria da posição estrutural de liquidez do sistema bancário.
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Quadro 9: Passivo Agregado do Sistema Bancário

Escudos

PASSIVO
Dez-08 Dez-09

Variação Peso
%Var. Absoluta Var. %

Recursos de Bancos Centrais 0 250.000.000 250.000.000 100,00 0,19

Recursos de Instituições de crédito 3.673.358.288 4.676.358.409 1.003.000.121 27,30 3,61

Depósitos 100.312.966.826 103.414.065.263 3.101.098.438 3,09 79,77

Obrigações subordinadas 514.453.044 514.333.333 -119.710 -0,02 0,40

Provisões diversas 5.397.229.094 5.592.551.505 195.322.411 3,62 4,31

Pssivos por impostos correntes e diferidos 343.894.134 189.756.359 -154.137.776 -44,82 0,15

Outros passivos 3.802.877.628 5.768.444.989 1.965.567.362 51,69 4,45

Capital e reservas 7.744.628.460 10.007.216.585 2.262.588.124 29,21 7,72

Resultados transitados -1.389.909.880 -1.659.129.693 -269.219.813 19,37 -1,28

Resultado do exercício 1.196.775.885 888.922.229 -307.853.656 -25,72 0,69

TOTAL 121.596.273.478 129.642.518.979 8.046.245.501 6,62

Fonte: BCV

Os Depósitos de Particulares e Empresas representam 79,77% do Passivo. 
Cresceram em 3,1 milhões de contos, o que significa uma variação de 3,09%. 

Os Recursos de Outras Instituições de Crédito cresceram 1 milhão de con-
tos, isto é, na ordem de 27,34%. 

Ainda que se verifique um crescimento dos Depósitos, nota-se a continui-
dade na desaceleração do seu ritmo de crescimento, ou seja, a taxa de cresci-
mento dos depósitos vem caindo de forma gradual, desde 2007.

Os depósitos de emigrantes representam uma parcela significativa – 34,83% 
dos depósitos em 2009, abaixo da média dos últimos 12 anos de 37,33%, dado 
o abrandamento do seu ritmo de crescimento registado nos últimos 3 anos.

Por sectores, verifica-se que a maior parte dos depósitos pertence a outros 
residentes e emigrantes, com crescimentos de 3,34% e 4,83%, respectivamen-
te. Ambos detêm um peso de 90% nos depósitos, o que evidencia a grande 
exposição dos bancos a esse sector no que concerne às fontes de recursos para 
financiamento das suas actividades. 

Por prazos, observa-se que a maior parte dos depósitos – 55,61% - é de 
longo prazo, o que confere maior estabilidade ao sector quanto às fontes de 
financiamento, e assinalam um crescimento na ordem de 14%, embora os 
depósitos à ordem, pelo contrário, evidenciem uma regressão no período em 
análise.



40                                          Departamento de Supervisão e Estabilidade do Sistema Financeiro

Banco de Cabo Verde /  Relatório de Estabilidade Financeira 2009

Quadro 10: Depósitos de Empresas e Particulares por Grupo e Prazos

 Escudos

Dez-09 Peso % Var. 

G
ru

p
os

Do sector público administrativo 3.707.118.621 3,58 1,31

De outros residentes 57.388.470.314 55,49 3,34

De emigrantes 36.016.823.103 34,83 4,83

De outros não residentes 5.001.378.351 4,84 -11,38

Depósitos obrigatórios 147.246.226 0,14 3,46

Outros 1.153.028.649 1,11 0,00

TOTAL 103.414.065.263 100,00 3,09

P
ra

zo
s

À ordem 43.104.369.322 41,68 -5,93

A prazo 57.504.638.098 55,61 13,58

Poupança - crédito 2.657.811.617 2,57 -3,04

Depósitos obrigatórios 147.246.226 0,14 3,46

TOTAL 103.414.065.263 100 3,09

Fonte: BCV

Gráfico 7: Evolução dos Depósitos

Fonte: BCV

Os bancos reforçaram, em 2009, o seu capital social em cerca de 2,3 milhões 
de contos, a par da retenção parcial dos resultados do exercício, elevando-se 
assim a rubrica “Capital e Reservas” em 21,21%, fortalecendo-se desta forma 
os Fundos Próprios, enquanto base para o auto financiamento e a manuten-
ção da sua capacidade de solvência. Este esforço de capitalização contribuiu 
para reiterar a confiança dos investidores no sistema financeiro e fortalecer a 
solidez dos bancos.
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Gráfico 8: Evolução dos Fundos Próprios

Fonte: BCV

A rubrica “Outros Passivos” representa 4,4% do Passivo e aumentou em 
51,69% (+2 milhões de contos).

Gráfico 9 – Principias rubricas do Balanço

Fonte: BCV

5.3 - Análise dos Resultados

A implementação das IAS implicou a introdução de novos pressupostos no 
cálculo de algumas rubricas que entram no apuramento dos resultados.

Da análise da Demonstração de Resultados de 2009, verifica-se a redução 
significativa dos Resultados Líquidos do exercício, em 25,72% face ao ano an-
terior, ou seja uma redução, em termos absolutos, de 307,8 mil contos.
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Quadro 11: Demonstração de Resultados do Sector Bancário a 31/12/2009

escudos

Dez-08 Dez-09
Variação

Var. Absoluta Var. %

Juros e proveitos equiparados 7.164.149.512 7.704.868.155 540.718.643 7,5

Juros e custos equiparados 2.440.288.414 2.810.379.709 370.091.295 15,2

MARGEM  FINANCEIRA 4.723.861.098 4.894.488.446 170.627.348 3,61

Rendimentos de instrumentos de capital 258.201.306 279.309.728 21.108.422 8,2

Comissões Líquidas 794.920.463 740.685.107 -54.235.356 -6,8

Resultados de act. e passivos ao JV através de 
resultados

-360.273 -1.835.660 -1.475.387 409,5

Resultados de activos financeiros disponíveis para 
venda

39.259.266 5.870 -39.253.396 -100,0

Resultados de reavaliação cambial 377.019.855 259.519.580 -117.500.275 -31,2

Resultados de alienação de outros activos -538.879 5.195.656 5.734.535 864,2

Outros resultados de exploração 746.040.646 711.318.400 -34.722.246 -4,7

MARGEM COMPLEMENTAR 2.214.542.384 1.994.198.681 -220.343.703 -9,95

PRODUTO BANCÁRIO 6.938.403.482 6.888.687.127 -49.716.355 -0,72

Custo com pessoal 2.002.902.258 2.133.953.211 131.050.952 6,5

Gastos Gerais Administrativos 1.642.126.413 1.892.271.243 250.144.831 15,2

CASH FLOW DE EXPLORAÇÃO 3.293.374.811 2.862.462.673 -430.912.138 -13,1

Amortização do exercício 415.384.197 486.658.296 71.274.099 17,2

Provisões líquidas de reposições e anulações 68.017.099 75.386.556 7.369.457 10,8

Imparidade outros act. fin. Líq. Revers./recuperações 1.277.301.360 1.186.331.618 -90.969.742 -7,1

Imparidade de outros act. líq. revers./recuperações -57.361.432 -10.100.583 47.260.849 82,4

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 1.590.033.588 1.124.186.786 -465.846.802 -29,30

Imposto correntes 392.055.637 135.520.971 -256.534.666 -65,4

Imposto diferidos 1.202.066 99.743.586 98.541.520 8197,7

RESULTADO LIQUIDO 1.196.775.885 888.922.229 -307.853.656 -25,7

Fonte: BCV

Analisando a Demonstração de Resultados, observa-se um crescimento de 
3,61% da Margem Financeira (MF). O facto deve-se ao maior crescimento, 
em valor absoluto, experimentado nos rendimentos de juros e outros simila-
res do que nos encargos com juros e encargos.

Quadro 12: Evolução das taxas de juro médias implícitas e spread

Dez-08 Dez-09 var. p.p.

Taxa média implícita de juros activa 8,21% 8,27% 0,06

Taxa média implícita de juros passiva 2,28% 2,50% 0,22

Spread 5,94% 5,77% -0,16

Fonte: BCV
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A taxa de juro activa média implícita7 cresceu 0,06 p.p. enquanto o aumen-
to da taxa de juro média passiva implícita8 foi ligeiramente superior, na ordem 
de 0.22 p.p.. O spread contraiu 0,16 p.p., assistindo-se, a uma virtual estabili-assistindo-se, a uma virtual estabili-
zação do diferencial entre taxas de juro implícitas dos activos e dos passivos, o 
que induziu ao modesto crescimento da margem financeira. 

A Margem Complementar (MC) reduziu-se, aproximadamente 10%, em 
virtude, primordialmente, dos resultados de Reavaliação Cambial, que regis-
taram quebra de 31,2%, contribuindo em 53,33% para a redução da margem. 
Outros factores que contribuíram igualmente para a redução da margem fo-
ram os resultados negativos das Comissões Líquidas (despesas com Serviços 
e Comissões), com uma contracção de 6,8% e um contributo de 24,61%, dos 
Activos Financeiros disponíveis para Venda (redução de quase 100% e um 
contributo na ordem de 17,81%), bem como de Outros Resultados de Explo-
ração (redução de 4,7% e contributo de 15,76%).

A evolução negativa do Produto Bancário (PB) em 2,55%, resulta sobre-
tudo da evolução negativa da Margem Complementar não contrariada pelo 
parco crescimento da Margem Financeira. 

O aumento substancial dos custos com pessoal e os gastos administrati-
vos, num montante acima de 381 milhões de escudos cabo-verdianos, dada a 
expansão do sector bancário com a criação de 10 novas agências e ao recru-
tamento de mais colaboradores, contribuiu decisivamente e de forma directa 
para a queda dos resultados. Assim, o peso dos custos operacionais no Pro-
duto bancário, que havia decrescido em 2008, subiu para 69,09%, sendo que 
os custos com pessoal passaram de uma proporção de 28,3% para 30,9% e os 
gastos administrativos passaram de 23,2% para 27,41%. 

De entre os custos operacionais, os impostos diferidos foram os que mais 
se agravaram, sendo que esse agravamento resulta também da implementação 
das novas normas contabilísticas.

Em virtude da evolução das componentes da Demonstração de Resultados, 
o resultado líquido do exercício caiu consideravelmente no período em análi-
se, cerca de 26%, fixando-se em 888,9 mil contos. 

Gráfico 10 – Evolução dos Resultados Líquidos e do Produto Bancário

Fonte: BCV
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7 Calculada com base nos 
principais activos que ren-
dem juros, nomeadamente 
os Créditos a Clientes, as 
Aplicações nas IC e os Inves-
timentos Financeiros deti-
dos até à Maturidade.

8  Calculada com base nos 
principais passivos que 
cobram juros, a saber, os 
Depósitos e as Responsabi-
lidades representadas por 
Títulos.
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Face ao Produto Bancário, o aumento do peso da Margem Financeira em 
2009 face a 2008, colocando-se bastante acima da média do sector registada 
desde 2004, evidencia a importância da intermediação financeira para os re-
sultados do sector. 

Quadro 13: MF, MC e Despesas de funcionamento em relação ao PB

Ano

Rácios em relação ao Produto Bancario

Margem Financeira
Margem 

Complementar
Despesas de 

Funcionamento

2004 65,51% 34,49% 57,57%

2005 62,69% 37,31% 61,24%

2006 67,17% 32,83% 54,49%

2007 71,31% 28,69% 46,12%

2008 68,08% 31,92% 63,23%

2009 71,05% 28,95% 69,09%

Fonte: BCV

O peso da margem complementar regrediu, posicionando-se abaixo da 
média do sector, significando a redução da contribuição dos resultados não 
financeiros para os resultados globais do sector.

O aumento do peso dos custos operacionais no Produto Bancário indicia 
quebra de eficiência operacional, facto que se vem observando desde 2008, 
invertendo a tendência de ganhos dos anos anteriores.

5.4 - Rendibilidade

Devido ao considerável aumento dos custos operacionais e simultâneo de-
créscimo do Produto Bancário, inverteu-se, em 2009, a tendência de ganhos 
de eficiência que o sector desde 2006 vinha acumulando. 

Analisando o peso da Margem Financeira, da Margem Complementar 
bem como do Produto Bancário sobre o Activo, verifica-se uma evolução des-
favorável face ao ano anterior, ou seja, o crescimento da actividade perdeu 
eficiência, traduzindo-se na maior utilização dos activos não acompanhada 
pela evolução dos resultados. 

Quadro 14: MF, MC e PB em relação ao Activo Total

Ano
Rácios em relação ao Activo Total

Margem Financeira
Margem 

Complementar
Produto Bancário

2008 3,88% 1,82% 5,71%

2009 3,78% 1,54% 5,31%

Fonte: BCV
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Face ao PIB, verifica-se igualmente uma redução, embora muito ligeira, do 
produto bancário de 2008 para 2009, na ordem de 0,07 p.p., isto é, o sector 
bancário cresceu a um ritmo inferior ao da economia real, dada a redução na 
eficiência de alocação de activos disponíveis do sector.

Quadro 15: Produto Bancário em relação ao PIB

2008 2009 Var. (p.p.)

Prod. Bancário /PIB 5,90% 5,83% -0,07

Fonte: BCV

Medida pelo  Cost to Income em função do Produto Bancário, a eficiência 
operacional do sector, registou também uma quebra de 5,86 p.p., passando de 
63,23% em 2008 para 69,09%, ou seja, o peso dos custos operacionais sobre 
o Produto Bancário aumentou, significando menor racionalização de custos.

Quadro 16: Cost to Income (Custos Operativos)

Dez-08 Dez-09 Var. (p.p.)

Em função do Produto Bancário 63,23% 69,09% 5,86

Custos com o Pessoal 28,27% 30,91% 2,64

Gastos Administrativos 23,18% 27,41% 4,23

Impostos 5,92% 3,73% -2,19

Amortizações 5,86% 7,05% 1,19

Em função do Activo Líquido 3,68% 3,68% 0,00%

Fonte: BCV

Os indicadores de rendibilidade ROA e ROE9 apresentaram uma redução face 

ao ano anterior, indiciando um nível menor de desempenho em relação a 2008.

A taxa de Rendibilidade dos Activos (ROA), que mede a eficiência do sector 

bancário na utilização de activos, diminuiu em 0,28 p.p, passando de 0,98% para 

0,71%. 

A taxa de Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) – medida de eficiência na 

utilização de recursos próprios, acusou igualmente uma redução em 5,23 p.p, caindo 

de 15,79% para 10,56%. 

A quebra dos indicadores de rendibilidade ficou a dever-se à apreciável redução 

dos resultados, mas também, em parte, devido à aplicação das normas internacionais 

de contabilidade (ver Caixa I: A introdução das NIC em Cabo Verde – Impacto sobre 

os resultados e a rendibilidade dos bancos).

9 Os rácios para 2009 foram 
calculados com base nos 
valores médios dos Activos 
e Fundos Próprios para o 
biénio 2008-2009, enquanto 
para 2008 os indicadores 
foram calculados com base 
apenas nos valores desse 
ano.
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Caixa 5.1

A introdução das NIC em Cabo Verde

- Impacto sobre os resultados, rentabilidade e regulamentação 
prudencial do sector bancário 

Em 2009 deu-se a implementação das Normas Internacionais de Relato Finan-
ceiro (NIRF) também conhecidas como Normas Internacionais de Contabilidade 
(NIC), em inglês Internacional Accounting Standards (IAS), com efeitos sobre as 
contas de 2008.

A implementação efectiva das novas normas de relato financeiro (NIRF) 
trouxe formas novas de se apurar tanto o valor dos activos como dos passivos, 
acarretando alterações nos valores anteriormente aprovados, conforme os quadros 
abaixo, onde estão espelhadas algumas dessas alterações.

Uma das rubricas que sofreu grandes alterações foi a do “Crédito a Clientes”. 
Por força das Normas Internacionais de Contabilidade (IAS), o crédito a Clientes 
passou a incluir uma parcela do investimento na carteira de obrigações de empre-
sas públicas e privadas, bem como os respectivos juros, que anteriormente eram 
contabilizados na rubrica Carteira de Títulos. 

Pode-se ainda enumerar, regra geral, algumas alterações significativas da im-
plementação, face ao antigo PCSB:

a) A adopção das NIRF implica o aumento de itens patrimoniais avaliados ao 
valor justo, inclusive passivos. O desafio é e continuará a ser significativo 
para a mensuração de itens de balanço para os quais não existem preços ou 
cotações públicas;

b) Em combinações de negócio, os activos e os passivos são mensurados pelo 
valor justo, incluindo activos intangíveis identificáveis que não haviam sido 
anteriormente reconhecidos. Tais estimativas reflectem-se directamente na 
determinação do valor do goodwill;

c) Os percentuais de depreciação e de amortização de activos em ambiente 
NIRF devem ser calculados de acordo com o padrão de consumo dos acti-
vos;

d) os testes de imparidade, tanto para instrumentos financeiros quanto para 
instrumentos não financeiros, exigem o uso de estimativas para a determi-
nação do fluxo de geração de benefícios económicos e o consequente valor 
recuperável dos activos.

Ainda no âmbito dos impactos, destaca-se o aumento significativo dos requer-
imentos de divulgação de informações sobre as operações das empresas, visando 
melhorar o nível de transparência das demonstrações financeiras.

A quantidade de exigências de divulgação prevista nas NIRF implica o cresci-
mento substancial na secção de notas explicativas das demonstrações financeiras 
e exigirá maior esforço das instituições para cumprimento de tais requisitos. Os 
sistemas informatizados de contabilidade e das áreas negociais deverão ser forte-
mente afectados pela introdução das NIRF.

Em termos da regulamentação prudencial, a introdução das NIRF, a par da 
incorporação de importantes propostas do FMI e dos resultados de discussões 
decorridas no DSE, implicou a reformulação de seguintes Avisos:
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 -  Fundos Próprios (Aviso 2/2007);

 -  Rácio de Solvabilidade (Aviso 3/2007);

 -  Supervisão Consolidada (Aviso 4/2007);

 -  Provisões (Aviso 5/2007);

 -  Liquidez e Cobertura de Responsabilidades (Aviso 6/2007)

 -  Limites à Concentração de riscos (Aviso 7/2007)

Das alterações decorrentes da introdução das NIRF importa salientar as alter-
ações sobre os Fundos Próprios, o Rácio de Solvabilidade e o regime de Provisões.  

1. Alterações sobre os FP

Os fundos próprios de base passaram a incorporar os seguintes montantes:

 - desvios actuariais não reconhecidos na contabilidade (NIRF);

 - insuficiência de provisões regulamentares (NIRF);

 -  reservas de reavaliações negativas de títulos (em 100%) (NIRF).

Na determinação dos fundos próprios complementares passam a ser consid-
erados os seguintes montantes:

 -  reservas de conversão cambial e subsidiárias no estrangeiro (NIRF);

 -  reservas de reavaliações positivas de títulos (em 50%) (NIRF);

 -  empréstimos subordinados, acções preferenciais e outros elementos que 
cumpram requisitos definidos.

Foram definidas diversas situações relacionadas com os FP:

 -  regime transitório para as instituições assimilarem o impacto das pensões 
de reforma (NIRF)

 -  a exclusão de mais e menos valias não realizadas (que não perdas de impari-
dade) em crédito, imobilizado e propriedades de investimento (NIRF)

Foram estabelecidas condições específicas para que as acções preferenciais, 
obrigações subordinadas e outros elementos sejam considerados FP complemen-
tares e respectivos limites. 

Definiram-se igualmente deduções específicas aos FP:

 -  Participações qualificadas e não qualificadas (FMI / DSU);

 -  Activos recebidos em reembolso de crédito próprio (mantendo-se a obriga-
ção de venda no prazo de 2 anos).

Permitiu-se a dedução dos excessos face aos limites de concentração de risco, 
nomeadamente em relação ao imobilizado, à liquidez, à cobertura de responsabi-
lidades e reservas de caixa, às participações em outras sociedades, às participações 
em outras instituições de crédito e à concentração de crédito. 

2. Alterações sobre o Rácio de Solvabilidade

Em relação ao Rácio de Solvabilidade, determinou-se uma nova fórmula de 
determinação do Rácio, cujo objectivo foi o de assegurar a consistência entre as 
componentes dos FP (de acordo com o Aviso 2/2007) e a determinação do activo 
ponderado pelo risco (segundo as NIRF). Assim, se, por exemplo, são considera-
das apenas 50% das mais valias não realizadas em títulos como elemento positivo 
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dos FPS, então na determinação do activo de risco, apenas há a considerar 50% 
das referidas mais valias não realizadas (NIRF).

3. Alterações sobre o Regime de Provisões

As NIRF determinam a contabilização de provisões de acordo com critérios 
técnicos específicos. Na medida em que o BCV pretende manter níveis mínimos 
de provisionamento, procedeu-se ao ajustamento do Aviso 4/2006 no sentido de o 
adequar à nova realidade das NIRF. As alterações foram no seguinte sentido:

-  as instituições que apliquem NIRF passam a contabilizar provisões de acordo 
com as referidas NIRF;

-  as instituições que adoptem as NIRF têm de calcular as provisões regulamenta-
res mínimas de acordo com o regime anterior por forma a proceder à sua compara-
ção com as provisões contabilizadas (de acordo com as NIRF). Qualquer insuficiên-
cia de provisões identificada deverá ser deduzida aos FP (ver Aviso 2/2007). 

O impacto de algumas dessas importantes alterações poderá ser demonstrado 
face ao exercício de 2008, onde se aplicaram simultaneamente os dois critérios de 
contabilização – o do antigo Plano de Contas do Sistema Bancário (PCSB) e o das 
IAS. A análise será feita considerando as variações da implementação do antigo 
plano face aos novos normativos.

Desta forma, o crédito Total sofreu um acréscimo em 14,015% e o Activo em 
1,26%. Os Capitais Próprios e as Disponibilidades cresceram, em 2,83% e 4,85%, 
respectivamente. As Provisões e Imparidades cresceram 22,31%, dado os novos 
critérios de apuramento de perdas realizadas e potenciais. O resultado Líquido 
sofreu uma redução drástica na ordem de 23,84%.

Os valores dos rácios consequentemente também sofreram várias alterações. 
O índice de Transformação dos Depósitos em Crédito cresceu 9,26 pp., enquanto 
o rácio Crédito Vencido/Crédito Total reduziu 1,27 pp., pelo aumento da rubrica 
“Crédito a Clientes”.

Os Custos Operativos em função do Produto Bancário aumentaram 10,93 pp. 
e o Produto Bancário em função dos custos com o pessoal 4,93 pp.. Os rácios de 
rendibilidade ROE e ROE sofreram reduções significativas de 0,68 pp. e 12,41 pp. 
respectivamente.

Milhares de escudos

PCSB IAS
Impacto

Absoluto Relativo

Activo 120.083.552 121.596.274 1.512.722 1,26%

Deposito 99.266.300 99.335.002 68.702 0,07%

Credito Total 65.968.192 75.212.196 9.244.004 14,01%

Credito vencido 6.820.376 6.820.462 86 0,00%

Provisões/imparidade 2.959.016 3.619.289 660.273 22,31%

Capitais proprios 7.368.985 7.577.504 208.519 2,83%

Disponibilidade 20.071.019 21.045.392 974.373 4,85%

Resultado liquido 1.571.315 1.196.775 -374.540 -23,84%
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5.5 - Riscos da actividade bancária

A actividade bancária está sujeita a riscos intrínsecos, entre os quais con-
tam-se os riscos de crédito, liquidez, taxa de juros, taxa de câmbio, opera-
cional, reputacional, etc. Os bancos devem estar dotados de capital suficiente 
para fazerem face a perdas potenciais resultantes do exercício da sua activi-
dade. O indicador por excelência do grau de dotação de capital necessário à 
actividade da banca, perante o seu risco de exposição aos riscos, é o rácio de 
solvabilidade. 

Neste capítulo serão analisados o grau de adequação do capital da banca 
em Cabo Verde e os principais riscos da actividade bancária, na presente con-
juntura.

5.5.1 - Adequação de Fundos Próprios e Solvabilidade

Os Fundos Próprios em 2009 situavam-se em 9,1 milhões de contos e regis-
taram um aumento face a 2008 de aproximadamente 1,6 milhões de contos, 
ou seja, uma variação de 21,1%. Esta progressão deriva do reforço de capital 
de alguns bancos com vista à manutenção de um nível adequado de capital 
para garantir a solidez e a capacidade de absorção de perdas.

PCSB IAS Var. p.p

Indice de transformação de Depositos em credito 66,46% 75,72% 9,26

Credito vencido/Credito total 10,34% 9,07% -1,27

Imparidade/credito vencido 50,61% 53,07% 2,46

Cost to income

Em função do produto bancario 52,30% 63,23% 10,93

Custos c/ pessoal 23,34% 28,27% 4,93

Gastos administrativos 21,85% 23,18% 1,33

Impostos 0,21% 5,92% 5,71

Amortizações 6,99% 5,86% -1,13

Em função do Activo liquido 2,94% 3,68% 0,74

ROA 1,67% 0,98% -0,69

ROE 28,21% 15,79% -12,42
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Quadro 17: Fundos Próprios e Solvabilidade 

 (Milhares de escudos)

INDICADORES PRUDENCIAIS Dez-08 Dez-09 Var. %

 Fundos Próprios 7.548.958 9.143.362 21,1%

TIER I 7.215.881 9.022.641 25,0%

TIER II 1.035.782 1.131.329 9,2%

Activo ponderado 62.297.138 79.568.558 27,7%

TIER I / Activo ponderado 11,51% 11,34% - 0,17 p.p.

 Solvabilidade 12,04% 11,49% - 0,55 p.p.

Fonte: BCV

Cerca de 88% do capital compõe-se de TIER I, o que confere maior solidez 
aos Fundos Próprios, enquanto capital de primeira qualidade. Os restantes 
12% constituem o TIER II. O aumento dos Fundos Próprios ocorreu quase na 
totalidade ao nível do TIER I.

Gráfico 11 – Evolução do TIER I, TIER II e FP

Fonte: BCV

O Activo ponderado pelos Riscos10 cresceu 27,7%, a um ritmo superior ao 

crescimento do Activo, ou seja, a exposição aos riscos ultrapassou o ritmo de ex-

pansão da actividade bancária, não contrariada pelo acréscimo de Fundos Próprios. 

Consequentemente, os rácios TIER I/ Activo ponderado bem como o Rácio de Solv-

abilidade regrediram 0,17 p.p. e 0,55 p.p., respectivamente.
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Gráfico 12 - Evolução FP, TIER I, TIER II e TIER I / Activo Ponderado 

Fonte: BCV

O aumento do rácio de solvabilidade em 2008 e 2009, face aos anos ante-
riores, ficou a dever-se em grande medida à implementação das NIRF, com a 
aplicação de novos critérios de valorimetria. 

De acordo com as normas prudenciais, o rácio de adequação global de fun-
dos próprios do sistema bancário - rácio de solvabilidade - em base consoli-
dada situou-se em Dezembro de 2009 ao nível de 11,49%, quando o limite 
mínimo requerido é de 10%, mas acusa uma redução face a 2008. Observa-se 
que uma instituição bancária apresenta um rácio no limiar da solvabilidade 
– em torno de 10%, enquanto uma outra instituição apresenta um rácio infe-
rior ao mínimo regulamentar. Verifica-se igualmente alguma dispersão entre 
as instituições, evidenciando-se o peso das instituições com rácios de capital 
superiores ao limite mínimo.

Em Dezembro de 2009 o peso do activo ponderado pelo risco de crédito 
sobre o activo atingiu 85,86%. Assim o risco de crédito constitui o risco maior 
no balanço dos bancos, pelo que o seu peso na estrutura de requisitos de capi-
tal representa a maior parcela do capital requerido para a sua cobertura. 

Gráfico 13 – Estrutura de capital de acordo com a classe de risco

Fonte: BCV
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A manutenção de um nível adequado do rácio de capital constitui um fac-
tor de extrema importância para a estabilidade do sistema financeiro, uma 
vez que garante que as instituições tenham capacidade para absorver choques 
adversos não esperados e mantenham o desempenho da sua função de inter-
mediação na economia. 

Pressupondo alguns cenários de evolução possível do crescimento dos 
Fundos Próprios e do Activo ponderado pelo Risco, tendo em conta o ritmo 
de crescimento dos últimos 4 anos, elaborou-se um exercício de simulação, 
com vista a aferir o nível futuro do rácio de solvabilidade.

Quadro 18: Simulação de evolução do crescimento dos FP e do ApR

Fundos Próprios e Activos Ponderados pelos Riscos 
Tx. variação 

2009
Variação media (últimos 

4 anos)

Fundos Próprios (FP) 21,12% 31,58%

Activos Ponderados pelos Riscos (ApR) 26,91% 30,89%

Pressupostos Rácio de Sovabilidade

1.  FP e ApR crescem à mesma taxa do último ano 10,97%

2.  FP e ApR crescem à taxa média dos últimos 4 anos 11,55%

3.  FP cresce apenas 1/2 do ritmo do ano anterior e ApR 
crescem à taxa do último ano

9,57%

Fonte: BCV

O exercício permite demonstrar níveis de solvabilidade não muito supe-
riores ao regulamentar e num caso até inferior ao limite mínimo, isto é, a 
almofada de capital necessária para fazer face a perdas futuras permaneceria 
em patamares mínimos.

O rácio de capital observado em 2009 situou-se 1,49 p.p. acima do limiar 
de solvabilidade. Este nível, se comparado com o previsível crescimento da 
actividade bancária e a crescente exposição aos riscos, requererá certamente 
um reforço de fundos próprios, com vista à manutenção de uma almofada 
mais adequada, a fim de garantir a plena estabilidade do sistema e fazer face a 
futuras e possíveis perdas decorrentes da actividade11. 

Convém realçar que a manutenção do rácio a níveis mínimos não cons-
tituiu garantia para as instituições face a perdas não esperadas. Ademais, no 
cálculo do rácio não se encontram ainda contemplados os riscos de taxa de 
juro e de liquidez.

Na sequência da crise financeira internacional, reguladores financeiros 
mundiais vêm propondo a introdução de novas exigências de capital mais 
elevadas (Basileia III), que visam limitar o risco excessivo tomado pelas ins-
tituições no período antecedente à crise, podendo o capital regulamentar de 
Basileia II elevar-se do actual nível dos 8%, para 10,5% até 1 de Janeiro de 
2019.

11 O excedente de FP perfaz um 
montante de 1.2 milhões 
de contos; a almofada 
de liquidez é mínima, 
pelo que um acréscimo 
do activo ponderado de 
10% em 2010, face a 2009, 
mantendo o actual nível dos 
FP, implicaria que todo o 
excedente fosse consumido 
e o rácio de solvabilidade 
atingisse o patamar mínimo 
requerido.
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Caixa 5.2

Rácio de solvabilidade – Importância e novos desafios 

A actividade bancária comporta riscos. Esses riscos devem estar devidamente 
cobertos por Fundos Próprios. Ao rácio de Cobertura de riscos por Fundos 
Próprios, denomina-se Rácio de Solvabilidade e calcula-se do seguinte modo:

FP
Activos ponderados pelo risco (APR)

Em Cabo Verde, a determinação do Rácio de Solvabilidade efectua-se ao abrigo 
do Aviso nº/2007 de 25 de Fevereiro de 2008, onde FP, representam os Fundos 
Próprios, que por sua vez são calculados de acordo com o Aviso nº 8/2002 de 25 
de Agosto e os activos ponderados pelo risco representam os Activos ponderados 
pelo risco de Crédito (VAPRC), acrescidos dos Activos ponderados pelos riscos 
cambial (VAPRT) e operacional (VEAPRO).

O estabelecimento do limite mínimo do rácio de solvabilidade foi proposto em 
1988 pelo Comité de Basileia nos 8%, o que ficou a ser conhecido como rácio de 
Basileia ou de Cooke. 

Em Cabo Verde o limite mínimo foi fixado nos 10%. Assim, as instituições 
são obrigadas a manter o valor do rácio no limite mínimo requerido, sendo, se 
necessário, obrigatório proceder a aumentos de capital, de forma sustentável com 
o nível de risco assumido. A actual configuração do rácio não contempla contudo 
outros riscos derivados da actividade bancária como sejam os de taxa de juro e de 
liquidez. 

Na decorrência da crise financeira internacional e das suas lições, supervisores 
de bancos centrais têm discutido a necessidade de elevar o patamar do mínimo 
requerido para níveis mais compatíveis com a natureza, cada vez mais complexa, 
das actividades em que os bancos incorrem, e com o nível cada vez mais elevado 

de riscos subjacentes a essas mesmas actividades.
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5.5.2 - Risco de Crédito

O risco de crédito ocorre quando pessoas individuais, empresas ou enti-
dades governamentais deixam de honrar o compromisso assumido de efec-
tuar um pagamento. 

Em 2009 o crédito constituiu 68% do activo dos bancos e 72,21% do PIB. 
Sendo o negócio de crédito a principal actividade dos bancos, o risco de crédi-
to constitui o maior risco do sistema bancário. Os activos ponderados pelo 
risco de crédito respondem por 85,8% do activo ponderado.

A carteira de empréstimos concedidos a particulares é bastante superior 
à dos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras, corresponden-
do em Dezembro de 2009 a 54,24%  do total, em linha com o observado ao 
longo dos últimos anos, destinando-se sobretudo à aquisição de Habitação 
(63,11%), evidenciando-se assim a grande exposição do sector a este segmen-
to. 

Gráfico 14 – Repartição do crédito a Particulares  

Fonte: BCV

Em termos de valores acumulados, o crédito à habitação aumentou 14,95%.

O crédito para outras finalidades diz respeito à aquisição de bens de con-
sumo duradouros.

Do crédito a empresas não financeiras, as maiores parcelas destinaram-se 
ao sector do comércio e restauração (23,50%) e ao sector de Serviços Sociais 
e Pessoais (23,21%).
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Gráfico 15 – Repartição do crédito a Empresas não Financeiras  

Fonte: BCV

O crédito aos sectores da Construção e Obras Públicas, Indústria e a Par-
ticulares na vertente Habitação, registaram variações acima de 20%, o que 
representa um risco de exposição cada vez maior a esses sectores.

Os créditos vencidos somaram 6,8 milhões de contos, em 2009, apre-
sentando uma redução sensível face a 2008 de quase 27%. Enquanto em De-Enquanto em De-
zembro de 2008 os empréstimos vencidos representavam cerca de 10% dos 
empréstimos totais, em Dezembro de 2009 essa proporção caiu para 8,77%, 
apresentando uma melhoria em 0,85 p.p..

O nível de incumprimento do sector privado não financeiro registou um 
ligeiro agravamento na ordem de 0.9 p.p., face a 2008. 

Assim, o crédito em incumprimento12, calculado de acordo com a Circular nº 

150 de 28/12/2009, somou 2,7 milhões de contos, situando-se o indicador de quali-

dade da carteira em 3,45%, contra os 2,56% de 2008, isto é, acusando um ligeiro 

agravamento de quase 1 p.p., derivado da desaceleração da actividade económica em 

2009.

Quadro 19: Indicador de qualidade da carteira de Crédito 
(Circular nº 150 de 28/12/2009)

Carteira de crédito 2008 2009 Var. 

Crédito e Juros vencidos (Circular nº 150 de 28/12/2009) 1.750.911 2.658.265 51,82%

Indicador de qualidade da carteira 2,56% 3,45% 0,9 p.p.

Fonte: Bancos comerciais e cálculos do BCV
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(Non Performing Loans) 
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Gráfico 16: Crédito em incumprimento e crédito normal

Fonte: BCV

O indicador de qualidade da carteira é a principal referencia relativamente 
ao risco de incumprimento. 

Registou-se em 2009 a manutenção das provisões específicas para crédito 
em patamares acima dos mínimos regulamentares estabelecidos pelo Banco 
de Cabo Verde. O nível de provisões constituídas aumentou em 12,7 p.p., co-
brindo em 65,8% o crédito vencido. 

As perdas por imparidade registaram porém um acréscimo de 907 mil con-
tos, isto é, um crescimento de 25,1% face a 2008, fixando-se em 4,5 milhões de 
contos. O aumento é explicado pela maior ponderação pelas instituições de 
crédito do risco no tratamento de situações de incumprimento efectivas mas 
também potenciais.  

Em termos estruturais, salienta-se a concentração relativamente elevada 
da carteira de empréstimos nos sectores e nas actividades relacionadas com 
o sector imobiliário, representando os empréstimos bancários a particulares 
para aquisição de habitação 34,23% e os empréstimos concedidos a empresas 
do sector da construção e das actividades imobiliárias (sector privado não 
financeiro), cerca de 5% do total.

Gráfico 17 – Exposição ao sector imobiliário  

Fonte: BCV
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O risco da carteira de crédito nos sectores e actividades ligados ao sector 
imobiliário não é homogéneo, dado o risco associado aos empréstimos a 
particulares para aquisição de habitação própria ser muito inferior ao das 
empresas desse sector.

Uma característica do crédito em Cabo Verde, que pode ser um factor de 
risco adicional, prende-se com a concentração do crédito às sociedades não 
financeiras em exposições de montantes elevados. A 31 de Dezembro de 2009, 
considerando exposições cujos montantes são iguais ou superiores a 100.000 
contos (aproximadamente de 1 milhão de EUR) verifica-se que, em média, 
cada instituição expõe-se face a 8 principais devedores. A distribuição não é 
homogénea, havendo instituições muito abaixo desse limite, mas outras po-
rém apresentam o dobro desse valor. Tomando em conta o limite dos 25% 
dos Fundos Próprios, verifica-se, em média, que quase todas as instituições 
atingem esse limite, face a pelo menos um devedor.

Considerando a exposição face a grandes riscos – nível de exposição corres-
pondente a 10% dos Fundos Próprios - observa-se que além de uma grande 
disparidade entre as instituições, em média cada instituição está exposta face a 
7 devedores, havendo caso de instituições com quase o dobro desse valor.

Para além do risco de concentração, face a um limite, verifica-se que mui-
tos devedores apresentam-se endividados perante mais do que uma institui-
ção financeira, o que acresce ainda mais o risco de contágio e de concentração 
global do sistema.

Em termos globais, a gestão do risco de crédito nas instituições financeiras 
parece evidenciar melhorias ao nível da análise, acompanhamento e provision-
amento. Todavia permanecem sérios riscos e preocupações, relativos à gestão do 
risco de exposição, por sectores económicos e por número de contrapartes.

5.5.3 - Risco de mercado

O risco de mercado traduz-se em impactos negativos potenciais nos resul-
tados ou no capital da instituição decorrentes de movimentos desfavoráveis 
do preço dos activos em carteira face ao nível a que são transaccionados. Pode-
se verificar a existência de risco de mercado em instrumentos como sejam 
acções, fundos, papel comercial, obrigações, tomadas/cedências, operações 
cambiais à vista e a prazo, derivados sobre taxa de juro, sobre taxa de câmbio, 
sobre acções/índices/cabazes, sobre mercadorias e crédito. A exposição a este 
tipo de risco é assim transversal às diversas categorias: preço, taxa de juro, taxa 
de câmbio, volatilidade e mercadorias. 

A carteira dos bancos constitui-se, do lado do Activo, essencialmente do 
Crédito a Clientes e de Investimento em Títulos de Empresas e de Dívida 
Pública, e do lado do Passivo de Depósitos em moeda nacional (MN) e es-
trangeira (ME). Os activos em ME constituem-se de Caixa e Disponibilidades, 
de crédito e investimentos financeiros no exterior e os passivos em ME repre-
sentam as responsabilidades. 

Assim, pode-se identificar riscos de mercado em instrumentos sensíveis à 
taxa de juro e à taxa de câmbio. 
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5.5.3.1 - Risco de taxa de Juro

O risco de taxa de juro é o risco que resulta para um portfolio ou empresa, de uma 

variação desfavorável das taxas de juro. Trata-se do risco incorrido na actividade 
de uma instituição sempre que contrata operações com fluxos financeiros 
sensíveis a variações da taxa de juro. Isto é, diz respeito ao risco de que ocorra 
uma variação da taxa de juro, associada ao mismatching de maturidades de 
revisão de taxa de juro entre activos e passivos detidos, diminuindo a rentabi-
lidade ou aumentando o custo financeiro.

O risco de taxa de juro não se encontra ainda contemplado na nossa regu-
lação prudencial. Está, contudo, em fase de conclusão a elaboração de um 
instrumento para aferição do risco de taxa de juro na carteira bancária. 

Pode-se entretanto avaliar, recursivamente, o risco de taxa de juro no 
sistema bancário cabo-verdiano, com base nos resultados dos stress tests de 
Dezembro de 2009. Os testes de esforço foram conduzidos, sob a assumpção 
de que uma variação nas taxas de juro em toda a yield curve – evolução para-
lela em todos os prazos de maturidade - afecta o valor dos activos do banco e 
impacta o rácio de solvabilidade. Foi considerado um cenário de variação de 
taxa de juro de ±500 pontos base.

Quadro 20: Activos e Passivos sensíveis à taxa de Juro (Dezembro 2009)

Milhões de escudos

Total Activos sensíveis 95.915

< 3 meses 28.007

3-6 meses 11.001

> 6 meses 56.907

Total passivos sensíveis 75.020

< 3 meses 33.055

3-6 meses 22.371

> 6 meses 19.594

Fonte: BCV
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Gráfico 18 – Choque de um aumento da taxa de juro em 5 p.p.

Fonte: BCV

Em virtude da composição do balanço, um choque de taxa de juro de +5 
p.p. à carteira de activos e passivos sensíveis à taxa de juro, com maturidade 
até 1 ano, beneficiaria todos os bancos do sistema, seja ao nível do aumento 
dos activos, como do aumento da margem financeira. O rácio agregado do 
sistema elevaria de 11,95% para 13,3%, causando um acréscimo patrimonial 
de 2 milhões de contos.

Uma redução da taxa de juro em 500 p.p., pelo contrário, induziria a uma 
redução dos activos e da margem financeira e, consequentemente, do rácio 
de solvabilidade da maioria dos bancos do sistema. O rácio de solvabilidade 
agregado do sistema sofreria redução para 10,6%, mas manter-se-ia ainda su-
perior ao mínimo, gerando uma perda de capital de 1,05 milhões de contos.

Gráfico 19 – Choque de uma redução da taxa de juro em 5 p.p.

  Fonte: BCV

Os stress tests relativos à taxa de juro concluíram que os bancos em Cabo 
Verde manifestam uma elevada capacidade de resiliência a uma descida gene-
ralizada das taxas de juros. Dada a composição da carteira bancária, onde pre-
valece a dominância de activos sensíveis face aos passivos sensíveis, os bancos 
beneficiariam em caso de um eventual aumento das taxas de juro.
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Caixa 5.3

O risco de taxa de juro na carteira bancária 

Por definição, o risco de taxa de juro é o efeito de alteração da taxa de juro 
sobre o valor de um activo ou sobre a diferença entre Activos e Passivos ou ainda 
sobre o Património Líquido.

O risco de taxa de juro impacta os activos e passivos sensíveis. Um activo (AS) 
/passivo (PS) será sensível à taxa de juro se os fluxos de caixa alteram em função 
da variação da taxa de juro do curto prazo (alteração pode ocorrer em virtude da 
mudança das taxas de mercado ou imprevistamente via repricing, ou por acordo 
prévio ou ainda por renegociação dos contratos).

Dependente das características e maturidades dos cash flows dos elementos do 
activo e do passivo, as mudanças nas taxas de juros podem aumentar ou diminuir 
os cash-flows líquidos, a margem financeira e o valor de mercado dos activos e 
passivos.

Se os valores do AS forem superiores aos valores do PS está-se perante um 
gap ou hiato positivo. Então um aumento na taxa de juro induzirá ao aumento 
da Margem Financeira (MF). Se, pelo contrário, a taxa de juro diminuir, o gap 
conduzirá à redução da MF.

Quando os valores dos passivos sensíveis forem superiores aos dos activos sen-
síveis, a situação é de gap ou hiato negativo. Neste caso, se a taxa de juro aumentar, 
o gap induzirá à redução da Margem Financeira (MF). A redução da taxa de juro 
teria efeito contrário, isto é, de aumento da Margem Financeira.

Alterações na taxa de juro condicionam igualmente a situação líquida, o que 
depende por sua vez da composição da carteira bancária e da maturidade dos 
activos e passivos.

A maioria dos activos e das responsabilidades dos bancos tem um grau de per-
manência elevado no balanço, muito em particular os instrumentos da designada 
carteira bancária, onde se destacam os empréstimos e os depósitos. 

Existem diferentes técnicas para avaliar o risco de taxa de juro. As técnicas mais 
complexas decorrem da utilização de modelos estáticos ou dinâmicos que incor-
poram hipóteses sobre o comportamento do banco e dos clientes em resposta a 
alterações na taxa de juro. 

As técnicas mais simples para medir a exposição de um banco ao risco da taxa 
de juro têm por base uma tabela de maturidade/repricing, que distribui as posições 
de balanço e extra-patrimoniais sensíveis à taxa de juro num número predefinido 
de bandas temporais, de acordo com a maturidade residual (se tiverem taxa fixa), 
ou de acordo com o tempo remanescente para a próxima data de fixação (se ti-
verem taxa variável). De entre as técnicas de maturidade/repricing, destacam-se 
a análise de gaps, utilizada na perspectiva do rendimento, e a duração, utilizada 
essencialmente na perspectiva do valor económico. 

O exercício de simulação do stress test, relativo à taxa de juro, assenta num 
modelo simples de análise de gap existente entre activos e passivos sensíveis. Os 
resultados permitem concluir sobre o efeito na margem financeira de uma varia-
ção na taxa de juros. 

O acompanhamento regular do risco de taxa de juro constitui um instrumento 
relevante na supervisão prudencial. O Banco de Cabo Verde tem em fase de con-
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clusão um projecto de Aviso por considerar desejável a existência de um reporte 
de informação padronizado, de modo a possibilitar a monitorização e o acom-
panhamento do risco de taxa de juro da carteira bancária, e o conhecimento do 
impacto de uma variação normalizada da taxa de juro na situação líquida e na 
margem financeira das instituições, de acordo com as recomendações do Comité 
de Supervisão Bancária de Basileia. 

Em Cabo Verde os bancos ainda não estão sujeitos a nenhum reporte de 
informação ou exigência regulamentar de fundos próprios, relativo ao risco de 
taxa de juro. A obrigação de reporte do nível de exposição ao risco de taxa de 
juro na carteira bancária será estabelecida, no mínimo, com base num mapa de 
exposição dos elementos activos, passivos e extra-patrimoniais que compõem 
a carteira bancária, por prazo remanescente de maturidade e refixação da taxa. 
Uma exposição elevada ao risco poderá exigir por parte do regulador a cobertura 
adequada por fundos próprios de perdas futuras, decorrentes de uma evolução 
desfavorável na taxa de juros. 

O Banco de Cabo Verde procederá à análise dos reportes enviados pelas in-
stituições e poderá determinar, quando necessárias, medidas de correcção con-
sideradas adequadas, tendo em conta os níveis de taxa de juro assumidos ou a 
especificidade das instituições/grupos financeiros.

Na proposta de Aviso estão previstas medidas de correcção, com base na in-
formação reportada, caso se conclua pela existência de uma redução potencial 
do valor económico ou da situação líquida da instituição correspondente a um 
percentual superior a 20% dos respectivos fundos próprios.

As medidas a serem determinadas pelo Banco de Cabo Verde poderão ser, entre 
outras, as seguintes: 

a) Exigência de informação adicional acerca da natureza dos riscos incorridos 
pela instituição;

b) Exigência de uma análise mais aprofundada sobre a natureza da exposição 
ao risco de taxa de juro da carteira bancária;

c) Melhoria dos mecanismos de gestão do risco de taxa de juro da carteira 
bancária;

d) Redução da exposição ao risco de taxa de juro da carteira bancária;

e) Reforço do nível dos fundos próprios.
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5.5.3.2 - Risco de taxa de câmbio

O risco cambial diz respeito à oscilação do valor dos activos e passivos titu-
lados em moeda estrangeira. 

O risco cambial está regulado pelo Aviso nº 3/2000 de 17 de Outubro. Se-
gundo o mesmo, o risco de taxa de câmbio deve ser calculado sobre a posição 
global em divisas de cada instituição bancária, sendo a posição em euros não 
computada para o efeito do cálculo total das posições abertas longas e curtas, 
dada a paridade existente face à moeda nacional. Apurada a exposição ao risco 
cambial, exigem-se fundos próprios mínimos para a cobertura do risco, que 
entram para a determinação do rácio de solvabilidade, segundo o Aviso nº 
4/2007 de 25 de Fevereiro de 2008.

O total dos activos ponderados pelo risco de taxa de câmbio (VAPRT) rep-
resentava em Dezembro de 2009 um valor inferior a 2% do total dos activos 
ponderados pelos riscos, nível de risco considerado baixo, exigindo conse-
quentemente, requisitos mínimos de Fundos Próprios. Convém realçar que 
o grau de exposição cambial do balanço dos bancos13 é relativamente baixo, 

atingindo o nível de 0,65% do balanço em 2009, que compara com o valor de 0,66% 

em 2008. Este grau de exposição é consentâneo com o baixo nível de integração fi-

nanceira do país face ao exterior. 

O risco de taxa de câmbio pode ser igualmente aferido pelos resultados dos stress 

tests.

De acordo com dados reportados para os stress tests, o sistema bancário detinha a 

31 de Dezembro de 2009 uma posição líquida externa positiva, representando 9,2% 

dos Fundos Próprios, o que significa uma exposição ao risco relativamente baixa. 

Resultados dos stress tests evidenciam um aumento do rácio de capital decor-
rente de uma hipotética desvalorização da moeda nacional em 30%, face a todas 
as outras moedas estrangeiras. O sistema mostra-se muito resiliente face a um 
eventual choque cambial, resultado que deriva da posição externa líquida positiva. 
A maioria dos bancos assinalaria ganhos de capital e veria o seu rácio de capital 
elevar-se. O rácio de solvabilidade do sistema passaria de 11,15% para 12,3%. 

Gráfico 20 – Choque de uma desvalorização da MN em 30%.

Fonte: BCV
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Em caso de um choque combinado  – desvalorização da moeda nacional, 
acompanhado simultaneamente de perdas ao nível da carteira de emprésti-
mos em moeda estrangeira, a um nível de incumprimento de 10% –  a dife-
rença, face ao risco cambial isolado não é significativa, dada a pouca expressão 
do crédito em moeda estrangeira na carteira dos bancos.

Gráfico 21 – Choque de uma desvalorização da MN + perda de 10% nos 

empréstimos em ME

Fonte: BCV

5.5.4 - Risco de Liquidez

Define-se por risco de liquidez a incapacidade de uma instituição em 
honrar os seus compromissos financeiros assumidos, sem incorrer em 
prejuízos materialmente significativos. Citam-se como exemplos, do lado do 

activo, a impossibilidade de satisfazer os contratos de créditos aprovados ou 
incapacidade de liquidar financeiramente os activos adquiridos, e do lado 
do passivo, a impossibilidade de satisfazer levantamentos de depósitos ou de 
liquidar os empréstimos obtidos na data do seu vencimento.

Por força da lei nº 3/V/96 de 1 de Julho (Instituições de Crédito e  
Parabancárias) caberá ao BCV, de acordo com o Artigo 35.º (Contabilidade 
e Informações), exigir às instituições de crédito, parabancárias e sucursais 
de instituições com sede no estrangeiro, regras específicas de organização da 
sua contabilidade, assim como outros elementos de informação a prestar à 
entidade reguladora ou ao público e a periodicidade dos mesmos. Igualmente, 
conforme reza o artigo 36.º (Normas prudenciais), é estabelecido como 
princípio prudencial geral, que as instituições de crédito, parabancárias bem 
como sucursais de instituições com sede no estrangeiro, devem assegurar a 
todo o momento adequados níveis de solvabilidade e de liquidez. 

Os preceitos legais acima enumerados consubstanciam-se no Aviso nº 8/2007 
(Cobertura de Responsabilidades), segundo o qual as instituições elaboram o 
mapa de reporte com informação sobre o nível de cobertura das responsabili-
dades exigíveis por diferentes prazos14. Por cada prazo considerado, deverá cada insti-

tuição assegurar um rácio de cobertura das suas responsabilidades de pelo menos 20%.
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14 O actual reporte padece 
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Passivo que possam ter 
influência no cash-flow de 
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o Passivo Total não é 
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já em fase de conclusão a 
elaboração de um novo 
reporte.
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De acordo com o reportado, todas as instituições, à excepção de uma, apresen-

tam um nível de cobertura de responsabilidades pelos diferentes prazos, acima do 

mínimo regulamentar. No prazo inferior a 30 dias, reside o maior risco de cobertura, 

pois nesse prazo o índice médio de cobertura é inferior aos dos outros prazos, ainda 

que superior ao mínimo exigível.

Quadro 21: Cobertura de responsabilidades e rácio médio de Liquidez 
(Dezembro 2009)

 (milhares de escudos)

2009

COBERTURA DE RESPONSABILIDADES Sistema Bancário % do total

Prazo de 7 dias

Activos elegíveis 24.963.601 47,54

Passivos elegíveis 48.279.316 45,99

Rácio de liquidez 71,58%

Prazo de 30 dias

Activos elegíveis 6.557.436 12,49

Pasivos elegíveis 9.125.653 8,69

Rácio de liquidez 56,77%

Prazo de 90 dias

Activos elegíveis 5.880.406 11,20

Passivos elegíveis 10.279.823 9,79

Rácio de liquidez 109,58%

Prazo de 1 ano

Activos elegíveis 15.105.858 28,77

Passivos elegíveis 37.288.739 35,52

Rácio de liquidez 111,16%

Fonte: BCV

A análise do risco de liquidez pode ser complementada com recurso à 
análise de outros indicadores, como os rácios de liquidez, a evolução dos 
depósitos, a evolução do rácio de crédito/depósitos e a variação no saldo das 
disponibilidades mínimas de caixa. 

O rácio Activos Líquidos15 / Total do Activo fixou-se em 16,4%, contra os 16,6% 

em 2008, não indiciando uma estabilização do nível de liquidez geral. O rácio Activos 

Líquidos/Exigível a curto prazo16 experimentou uma melhoria sensível, passando de 

43,8% em 2008 para 49,2% em 2009, o que espelha o reforço de liquidez no curto 

prazo. 

Os recursos captados junto de clientes constituem a principal fonte de fi-
nanciamento dos bancos em Cabo Verde e registaram um crescimento brando 
em 2009.

15 Activos líquidos incluem 
Caixa, Disponibilidades 
e Títulos e outros valores 
mobiliários.

16 Exigível de curto prazo 
inclui os depósitos a ordem.
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Gráfico 22 – Fontes de financiamento do sistema bancário

Fonte: BCV

Gráfico 23 – Contributo dos fluxos de financiamento para a variação de crédito 

aos clientes

Fonte: BCV 

Observando a evolução dos depósitos, verifica-se que a taxa de variação 
foi de 3,02% em 2009  e vem registando uma desaceleração no seu ritmo de 
crescimento, quando em 2007 cresceu perto de 13%. Tal evolução não parece 
afectar a capacidade de liquidez em termos globais e estará associada à crise 
financeira, indiciando ser um fenómeno conjuntural e portanto de efeito tem-
porário.

O rácio Crédito/ Depósitos fixou-se em 83,4%, contra 75,7% de 2008. 
Embora crescente, o rácio ainda está bem longe do limite dos 100%, o que 
indicia ainda margem suficiente de liquidez disponível. Em termos globais, 
o contínuo financiamento junto da base de clientes, com destaque para os 
particulares, constitui uma característica que reflecte a posição estrutural de 
liquidez dos bancos em Cabo Verde. A evolução positiva dos depósitos contri-
buirá para um aumento da liquidez dos bancos, traduzido na diminuição do 
rácio crédito sobre depósitos.
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Gráfico 24 – Evolução do Crédito, Depósitos e rácio Crédito/Depósitos  

Fonte: BCV

A análise das disponibilidades mínimas de caixa (DMC), permite 
reconhecer um excesso de liquidez de 3%17 em 2009, o que indica a existência de 

almofadas de liquidez suficiente para satisfação das exigências de curto prazo. 

Nos prazos de 1 dia até 2 semanas observaram-se crescentes operações 
de permuta de liquidez, com recurso a financiamento junto do Mercado 
Monetário Interbancário (MMI). As operações totalizaram o montante de 4 
milhões de contos. Junto do Banco Central os bancos realizaram operações nos 
prazos de 1 dia (Overnight) até 2 semanas, tendo atingido o montante global 
de fundos cedidos pelo BCV ao sistema, 14,2 milhões de contos. As operações 
evidenciam algumas necessidades de liquidez por parte, maioritariamente, de 
instituições mais pequenas e por prazos muito curtos.

Por último, pode-se ainda complementar a análise de liquidez com a 
realização de stress tests. Os resultados dos testes indicam a boa capacidade 
de resiliência dos bancos em relação a uma eventual corrida aos depósitos 
durante 5 dias consecutivos.

5.5.5 -  Risco Operacional

O risco operacional é o risco de perdas originadas pelo mau funcionamen-
to de sistemas informáticos, de sistemas de transmissão e da inadequação ou 
falhas dos processos internos, das pessoas, ou em consequência de eventos 
externos.

O risco operacional está contemplado no cálculo do rácio de Solvabilida-
de – Aviso nº 4/2007, de 25 de Fevereiro de 2008. Segundo o Aviso, exige-se a 
cobertura com Fundos Próprios do risco operacional, optando pelo método 
standard18. 
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17 Calculada como percenta-
gem do excesso de depósi-
tos sobre as DMC.

18 O cálculo do activo pon-
derado pelo risco opera-
cional apura-se, tomando a 
média do Produto Bancário 
dos últimos 3 anos, se posi-
tivos, multiplicado pelo fac-
tor de ponderação de 15%.
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Quadro 22: Risco operacional em função do risco total

Risco operacional em % do Risco Total 2008 2009

Activos ponderados pelo risco operacional - VEAPRO 16,70% 12,54%

Fonte: BCV

O risco operacional, medido pelo valor dos activos ponderados pelo risco 
operacional, registou uma melhoria face ao ano anterior. 

A aplicação do método padrão no cálculo do risco operacional não permite 
contudo avaliar de forma eficaz e conclusiva se uma instituição melhorou de 
forma significativa a sua exposição ao risco operacional, uma vez que a evolu-
ção do produto bancário por si só não permite identificar se mecanismos de 
mitigação de risco operacional encontram-se ou não implementados19. 

A ausência de uma identificação e do tratamento eficiente dos riscos exis-
tentes podem deixar escondidos ou ignorados alguns riscos importantes, que, 
se não corrigidos em tempo útil, podem causar consequências desastrosas.

A existência nas instituições de crédito de um manual de controlo interno 
e de mecanismos de monitorização das actividades, de segregação de funções 
e de estabelecimento de limites nas operações, sinaliza a preocupação dos 
bancos com a mitigação de fontes de perturbação geradoras de risco opera-
cional. 

O contínuo acompanhamento dos riscos deve cobrir todo o sistema in-
formacional e suas acções subsequentes. Uma crescente melhoria do sistema, 
no que tange à gestão do risco operacional, passa pelo mapeamento rigoroso 
de todas as actividades e fontes de risco operacional e pela quantificação de 
perdas potenciais, bem como pela agregação estatística de todos os casos ocor-
ridos de erros, fraudes, falhas nos sistemas, etc., e a devida contabilização de 
perdas decorrentes desses incidentes. 

5.6 - Resultados dos stress tests

Foram realizados stress tests com base nos dados de Dezembro de 2009 e 
que permitiram identificar os principais riscos e vulnerabilidades do sistema 
bancário, face a eventuais choques de crédito, de taxa de juro, de taxa de câm-
bio e de liquidez.

19 O método padrão parte 
do pressuposto que uma 
variação no nível de 
actividade, medido pelo 
produto bancário, sinaliza 
maior exposição ao risco 
operacional.
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Quadro 23: Choques ensaiados e pressupostos (Dezembro 2009)

31-Dez-09

Pressupostos:

CHOQUE GENÉRICO DE CRÉDITO

Choque 1a) 13,5 NPL; 70% Provisões - Choque no limiar da Solvabilidade

CHOQUE SECTORIAL DE CRÉDITO

Choque 2 Construção (25% NPL; 70% Provisões)

Choque 3
Construção (25% NPL; 70% Provisões) + Turismo (20% NPL; 
70% Provisões)

Choque 4 Habitação (20% NPL; 70% Provisões)

Choque 5 Crédito ao Consumo (20% NPL; 70% Provisões)

Choque 6
Concentração 1 (100% Perdas face maior Devedor; 70% 
Provisões)

Choque 7
Concentração 2 (100% Perdas face 3 maiores Devedores; 70% 
Provisões)

CHOQUE CAMBIAL

a) DIRECTO

Choque 8 Depreciação 30% Activos em ME e 70% Provisões

b) INDIRECTO (e combinado)

Choque 9 Depreciação 30% Activos em ME + Credito em ME - 10% NPL

CHOQUE TAXA DE JURO

Choque 10 Variação ±5 p.p. na taxa de juro

CHOQUE DE LIQUIDEZ

Choque 11 Corrida aos depósitos durante 5 dias consecutivos

DO: 15% MN e 10% MN

DP: 3% MN e 1% ME

Activos Líquidos: 95% disponivel em cada dia

NPL - Non Performing Loans - Crédito Vencido
ME - Moeda estrangeira
MN - Moeda Nacional

Fonte: BCV

Foram no total ensaiados 11 choques, pressupondo que as perdas seriam 
afectadas directamente aos resultados e daí, directamente impactarem o rácio 
de solvabilidade. As perdas pressupõem um nível de provisionamento de 70%.

Os choques ao crédito – num total de 7 – mostraram que a actividade de 
crédito constitui a maior fonte de risco para o sector. Os bancos apresentam-
-se particularmente vulneráveis aos sectores da construção, do turismo e da 
habitação, sendo portanto o risco transversal a todo o sistema bancário. 

Em caso de um choque genérico à carteira, considerando um nível de in-
cumprimento na ordem de 13,5%, o rácio agregado do sector fixar-se-ia em 
9,6%, portanto a um nível inferior ao patamar regulamentar. A amplitude 
do choque considerado é o suficiente para colocar o sistema no limiar de 
solvabilidade. Nesta situação, metade dos bancos do sistema mostrar-se-iam 
insolventes.
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Considerando outros choques à carteira de crédito, pelos sectores da cons-
trução, habitação e, consumo, o rácio de solvabilidade do sistema reduziria, 
ainda que continuasse acima do limite dos 10%. Todos os bancos veriam 
igualmente a sua solvabilidade diminuir e, em determinados casos, mostrar-
-se-iam insolventes. Os stress tests conduzidos comprovaram assim a existên-
cia de elevados níveis de risco de crédito, sobretudo nos segmentos do crédito 
à construção, à habitação e ao consumo. Por bancos, a reacção aos choques é 
diferenciada, dada a exposição individual de cada banco face aos diferentes 
sectores, sendo que as instituições, regra geral, se mostrariam particularmente 
vulneráveis, em casos específicos de choque aos sectores da construção, habi-
tação e consumo.

Os testes indicaram que os bancos se expõem de modo significativo ao ris-
co de concentração face aos maiores devedores e cumulativamente ao sector 
imobiliário-turístico. 

Como característica adicional de risco realça-se a exposição em montantes 
elevados em relação aos principais devedores. No caso de falência do maior 
devedor, os bancos do sistema, na sua maioria, se tornariam insolventes. Con-
siderando os dois maiores devedores, todos os bancos mostrar-se-iam insol-
ventes. O risco de concentração apresenta-se como um dos riscos maiores do 
sistema bancário, seja na exposição face a determinados sectores, seja face a 
um número reduzido de contrapartes, seja relativamente aos montantes, con-
siderados elevados.

Os testes evidenciaram que os bancos são particularmente resilientes ao 
choque na taxa de câmbio, ficando favorecidos no caso de uma hipotética 
desvalorização da moeda nacional face às principais divisas. O facto deve-se à 
posição cambial líquida positiva.

Os testes mostraram, igualmente, que os bancos são igualmente resilientes 
ao choque do aumento de taxa de juro, com impacto positivo sobre a mar-
gem financeira bem como sobre o património líquido, dada a composição do 
balanço em activos sensíveis à taxa de juro20, mas seriam penalizadas em caso de 

redução da taxa de juro.

Os testes demonstraram igualmente que os bancos, regra geral, são resilientes a 

uma hipotética crise bancária que despoletasse uma corrida desenfreada aos depó-

sitos, seja em moeda nacional, seja em moeda estrangeira, por um período de 5 dias 

consecutivos. Todos os bancos resistiriam, apenas um evidenciaria problemas de 

liquidez no final do período considerado.

Os testes de stress representam um complemento importante na identificação do 

perfil e dos riscos do sistema e de cada instituição individualmente. Os resultados 

mostram que o risco se distribui de forma diferenciada, sendo umas instituições face 

a determinados sectores mais expostas que outras. Exibem um perfil de risco muito 

diferenciado, muito embora a maioria dos riscos se distribua de forma transversal 

por todo o sistema.

20 A posição dos activos 
sensíveis à taxa de juro 
excede à data de 31 de 
Dezembro de 2009, a 
posição dos passivos 
sensíveis



70                                          Departamento de Supervisão e Estabilidade do Sistema Financeiro

Banco de Cabo Verde /  Relatório de Estabilidade Financeira 2009

Quadro 24: Resultados do teste de stress  (Dezembro 2009)

Sistema bancário 2009

 Racio de adequação de capital (%) - Cenário-base 11,2

Adequação de capital após choques Nivel Variação p.p.

A - Risco de crédito

Choque genérico à carteira - NPL de 13,5% 9,6 -1,6

Choques sectoriais

Construção (NPL de 25%) 10,8 -0,4

Habitação    (NPL de 25%) 10,5 -0,7

Consumo (NPL de 25%) 8,1 -3,1

Construção (NPL de 25%) + Turismo (NPL de 20%) 10,8 -0,4

Risco de concentração

Falencia do maior devedor 8,8 -2,4

Falencia dos 2 maiores devedores 6,6 -4,6

B - Risco de taxa de Cãmbio

Directo - Depreciação MN em 30% face a todas as ME 12,2 1,1

Combinado - Depreciação MN em 30% 12,2 1,1

+ NPL de 10% nos emprestimos em ME

C - Risco de Taxa de Juro

Aumento das taxas de juro em 500 pontos base 13,3 2,2

Redução das taxas de juro em 500 pontos base 10,6 -0,6

NPL: Incumprimento; MN: moeda nacional: ME:Moeda estrangeira
Fonte: BCV

A par dos riscos eminentes para o sistema bancário, já devidamente identi-
ficados e enunciados ao longo do presente relatório, prevalecem ainda impor-
tantes desafios tais como, a contínua melhoria na gestão do risco, de um modo 
geral, com a criação de núcleos de gestão do risco, a introdução de novos cri-
térios de classificação do crédito, a implementação de novos procedimentos 
de classificação do risco cliente, a implementação de medidas de melhoria da 
gestão do risco operacional, nomeadamente com a devida identificação de 
fontes de risco, seu mapeamento e efectivo controlo, a melhoria crescente na 
gestão eficaz de liquidez, entre outros, bem como a realização de investimento 
na formação e qualificação dos recursos humanos.
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Caixa 5.4

Os testes de stress

– Conceito e metodologia

Os testes de esforço (stress tests) são simulações para avaliar a capacidade de 
resistência do sector financeiro a choques macroeconómicos e/ou financeiros de 
natureza excepcional, mas plausíveis. 

Através da simulação de choques macroeconómicos excepcionais, mas 
prováveis, o exercício dos stress tests visa estimar as perdas resultantes da realiza-
ção desses eventos, e avaliar o impacto desses choques no sector bancário e, assim, 
mapear as vulnerabilidades do sistema e detectar os potenciais riscos sistémicos. 

Especificamente, procura-se mensurar, a partir de cenários de stress, a 
magnitude das perdas, medida em relação ao Rácio de Solvabilidade das instituições 
e a necessidade de capitalização para continuarem a operar em condições de 
solvabilidade. Em casos extremos é verificado se alguma instituição apresentaria 
situações de insolvência técnica, isto é, de património líquido negativo.

Dando seguimento às recomendações emanadas do exercício FSAP (Financial 
Sector Assessment Program), iniciado em Novembro de 2007, e do primeiro 
ensaio do teste de stress realizado pelo FMI em 2008, ao sistema bancário cabo-
verdiano, o Banco de Cabo Verde tem realizado desde então uma série de testes ao 
sistema bancário. 

No caso de Cabo Verde, os testes aplicados partem de um cenário de base e 
projectam-se cenários de ocorrência de eventos extremos. Os exercícios servem de 
ferramenta para complementar a supervisão onsite e offsite. 

Nos exercícios realizados têm sido simulados choques em cada um dos bancos, 
isoladamente, e ao sistema bancário no seu todo, no que diz respeito aos riscos 
de crédito, de taxa de juro, cambial e de liquidez, considerando que as perdas têm 
impacto directo no capital.
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6. Sector financeiro segurador

No sector segurador, o volume de negócios da actividade registou uma de-
saceleração acentuada em 2009, com uma taxa de crescimento de apenas 3,3% 
(que compara aos 15% de 2008), o que poderá ser explicado pela evolução da 
conjuntura económica nacional particularmente menos favorável em 2009. 

O índice de densidade, medido pelo rácio prémio por população, passou 
de 52,7 USD em 2008 para 50,7 USD em 200921, acusando uma redução de 
cerca 3,8%22. Da mesma forma, o índice de penetração, que mede o peso da 
actividade seguradora no PIB, passou de 1,54% em 2008 para 1,52% em 2009, 
reflectindo o fraco grau de penetração da actividade seguradora na econo-
mia23.

O resultado líquido do exercício atingiu 201,1 milhões de escudos, valor 
superior em 26,9% ao obtido no exercício de 2008. A melhoria significativa 
registada no resultado líquido ficou a dever-se ao efeito conjugado de diversos 
factores, entre os quais se destaca a participação dos resseguradores nos cus-
tos com sinistros, que no exercício aumentou em 36%. Um outro elemento a 
considerar na melhoria dos resultados é a relativa contenção dos custos por 
natureza, que cresceram apenas 8%, bem como o abrandamento do ritmo de 
crescimento nos custos com sinistros. A rendibilidade dos capitais próprios 
(ROA) do sector fixou-se em 14,58%, registando uma melhoria em 2,5 p.p. 
face ao ano anterior.

Em termos prudenciais, verifica-se que as provisões técnicas atingiram, no 
final de 2009, o montante de 1,7 milhões de escudos, o que significa um au-
mento de 5,3% em relação ao ano anterior e representaram 81% dos prémios 
emitidos. Em termos de estrutura, no conjunto das provisões técnicas, a pro-
visão para sinistros de 74,9% constitui a parte mais significativa.

Os activos passíveis de representação das provisões técnicas superaram as 
responsabilidades assumidas em 564,7 milhões de escudos, o que corresponde 
a uma taxa de cobertura de 143,4%. 

O rácio de solvência (grau de cobertura da margem de solvência) aumen-
tou para 269,6% em 2009, valor muito superior ao registado no ano anterior 
(200,1%), superior a duas vezes ao normalmente exigido nos termos regula-
mentares, o que revela o bom desempenho do sector nesse exercício. Mesmo 
excluindo os elementos mais flutuantes, a taxa de cobertura da margem con-
tinua num nível elevado, atingindo cerca de 200%.

21 Os prémios de seguro por 
habitante têm registado 
em Cabo Verde valores 
historicamente inferiores 
aos registados em países 
como Portugal, África do 
Sul e Marrocos, mas acima 
dos	 observados	 na	 Índia,	
Egipto, Argélia e Nigéria.

22 Devido à variação cambial 
do USD em relação ao ECV 
e ao Euro.

23 Refira-se que o índice de 
penetração dos seguros na 
economia em África ronda 
os 1,5%, concentrando-
se a quase totalidade da 
actividade na África do Sul 
e Marrocos.
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Gráfico 26: Evolução e constituição da margem de solvência

Fonte: BCV

Em termos da capacidade de resistência a choques e da capacidade para 
fazer face aos compromissos futuros, os indicadores referentes às Garantias 
Financeiras - o Grau de Cobertura de Provisões Técnicas e a Margem de Sol-
vência - foram superiores ao limite mínimo e garantem bastante solidez ao 
sector de seguros.

O sector segurador, apesar da sua reduzida relevância relativa no sistema 
financeiro cabo-verdiano, tem vindo paulatinamente a consolidar-se, regis-
tando bons níveis de crescimento e contínua melhoria da sua estrutura finan-
ceira. A carteira de prémios concentra-se nos seguros obrigatórios e constitui 
uma das grandes limitações deste ramo de actividade.

A expansão do sector e o aumento da sua competitividade dependerão da 
criação de novos produtos financeiros para captação de poupança de particu-
lares, a dinamização do ramo “Vida Financeiro” e a abertura do mercado ao 
investimento externo.
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7.  Mercado de valores mobiliários 

A Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC) apresentou ao longo do ano de 
2009  uma evolução globalmente positiva, com uma capitalização bolsista de 
20.704 milhões de escudos, e de tendência crescente, que se deveu essencial-
mente ao aumento do número de títulos cotados, já que o valor de mercado 
dos títulos registou uma variação pouco significativa. 

Desta capitalização bolsista, 54,8% diz respeito ao segmento obrigacionis-
ta. Pela via de seis Ofertas Públicas de Subscrição (OPS), a BVC conseguiu, 
durante o ano de 2009, movimentar no mercado primário um volume global 
de procura de 6.443,9 milhões de escudos, superando mais uma vez o volume 
total de oferta de 4.938, 8 milhões de escudos e consolidando-se como uma 
fonte de financiamento alternativo importante para as empresas. Saliente-se 
que, das seis OPS referidas, cinco foram feitas por oferentes privados, três dos 
quais empresas não financeiras.  

O Mercado de Valores Mobiliários continua a afirmar a sua crescente im-
portância para o fortalecimento do sistema financeiro, facilitando o finan-
ciamento alternativo às empresas e, consequentemente, contribuindo para o 
crescimento da economia.

Quadro 25: capitalização bolsista

Ano 
CB 

(milhões de contos)
Dividend yield Var. CB Capitalização / PIB

2006 6,5 5% - 7%

2007 18,9 6% 190,8% 18%

2008 18,2 8% -3,7% 16%

2009 20,7 nd 13,7% 20%

CB - Capitalização bolsista
Fonte: Bolsa de Valores de Cabo Verde

No mercado primário tem-se registado uma crescente adesão por parte do 
aforrador e do investidor cabo-verdiano, demonstrando um comportamento 
de cada vez maior apetência para apreciar e aderir a produtos de maior risco 
e complexidade24. Pode-se identificar alguns riscos subjacentes aos valores mobiliá-

rios, nomeadamente os de crédito, de taxa de juro e de liquidez.

Relativamente ao Mercado Secundário, no final de 2009, o volume total 
de transacções atingiu o montante de 488,4 milhões de escudos, representan-
do em termos globais uma evolução positiva, ainda que em ritmo de abran-
damento relativamente aos anos anteriores. No segmento accionista, o título 
mais transaccionado foi o da Caixa Económica de Cabo Verde (CECV) com 
1.252.800 acções cotadas no mercado. Contudo, de entre os títulos cotados 
que efectivamente registaram transacções, o título com o maior volume de 

24 Dizem respeito a produtos 
com taxas de juro indexadas 
e outros elementos de 
maior complexidade 
nomeadamente caps, 
floors, call provisions, entre 
outros.
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negócios foi o da Sociedade de Gestão de Investimentos (SOGEI), com um 
montante total de cerca de 130 milhões de escudos e o título com o menor 
volume de negócios foi o da TECNICIL- Indústria, com um montante total 
de cerca de 1,7 milhões de escudos.

O mercado de capitais, apesar do seu crescimento, apresenta porém, para 
a maioria dos títulos cotados, um grau de liquidez relativamente baixo em 
comparação com o registado noutros países de dimensão e rendimentos equi-
paráveis25.

Durante o ano de 2009 o mercado de capitais prosseguiu com uma trajectória 

global ascendente, caracterizando-se pela continuação da tendência que já se vem 

registando de anos anteriores. Os aspectos específicos mais marcantes dessa evolu-

ção incluem a consolidação da sua posição enquanto alternativa para a alocação de 

recursos dos aforradores e fonte de financiamento para as empresas e para o sector 

público.

 Os desafios para o futuro prendem-se, por um lado, com a criação de condições 

para a materialização do potencial de crescimento deste novo mercado, no sentido 

da sua expansão, do aumento do respectivo grau de diversificação e de internacio-

nalização, e por outro, ficará a dever-se à capacidade de regulação deste importante 

segmento do mercado financeiro cabo-verdiano.

25 Refere-se a um leque de 
países, entre os quais 
contam-se a Guiana, a 
Bolívia, a Arménia, entre 
outros.
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8.  Infra-estrutura e regulação

8.1 - Sistema de pagamentos

8.1.1 - Evolução do sistema de pagamentos

O Sistema de Pagamentos cabo-verdiano tem dado um importante contri-
buto para o desenvolvimento e a estabilidade do sistema financeiro nacional, 
muito por força da grande dinâmica cooperativa empreendida pelas suas 
diferentes instituições e entidades e do processo continuado de reforma e 
modernização. No ano de 2009, manteve-se a tendência de evolução e cresci-
mento dos meios e instrumentos de pagamento, caracterizada pela crescente 
utilização de instrumentos escriturais e electrónicos, particularmente cheques 
e cartões de pagamento, os dois instrumentos mais utilizados pelos cabo-ver-
dianos, bem como pelo aumento do nível de interbancariedade.

O grau de bancarização do nosso sistema económico, ou seja, a proporção 
entre o número de contas bancárias existentes em Cabo Verde e a população, 
atingiu valores na ordem de 89,1%, uma taxa superior à de muitos países de-
senvolvidos, embora reflicta algum enviesamento devido à detenção de mais 
do que uma conta por parte de muitos clientes.

Quadro: 26 Meios e Instruentos de pagamentos

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2008 2009 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Notas e moedas em circulação - 8.712,7 - 8.478,3 - -2,7

Cheques 1.772.625 279.932,0 1.922.635 250.345,0 8,5 -10,6

Compensação 342.909 96.297,2 357.920 85.223,9 4,4 -11,5

Balcão 1.429.716 183.634,7 1.564.715 165.121,1 9,4 -10,1

Transferências 948.814 169.871,3 1.087.647 224.156,4 14,6 32,0

Interbancárias 45.994 65.176,6 57.797 63.099,5 25,7 -3,2

Intrabancárias 902.820 104.694,6 1.029.850 161.056,9 14,1 53,8

Cartões 4.248.230 24.812,4 5.134.988 27.377,9 20,9 10,3

Cartão Vinti4 4.084.083 22.633,4 4.936.925 24.863,7 20,9 9,9

Cartões Internacionais 164.147 2.179,0 198.063 2.514,2 20,7 15,4

Total 6.969.669 474.615,7 8.145.270 501.879,3 16,9 5,7

Peso %

Cheques 25,4 59,0 23,6 49,9 -7,2 -15,4

Transferências 13,6 35,8 13,4 44,7 -1,9 24,8

Cartões 61,0 5,2 63,0 5,5 3,4 4,3

Fonte: BCV, SISP, Instituições de  Crédito
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Quadro 27: Cartões e terminais da rede vinte24

2005 2006 2007 2008 2009

Variação absoluta

Número de Terminais 256 447 809 1.115 1.518

 Caixas Automáticos - ATM 44 61 87 109 122

Terminais de Pagamento - POS 212 386 722 1006 1.396

Cartões emitidos 63.691 84.184 82.735 103.029 119.159

Cartões Vinti4 63.691 82.412 79.371 100.279 114.088

Cartões de crédito - 1.772 3.364 2.750 5.071

Variação relativa

Número de Terminais 34,0 74,6 81,0 37,8 50,7

 Caixas Automáticos - ATM 18,5 38,6 42,6 25,3 11,9

Terminais de Pagamento - POS 37,7 82,1 87,0 39,3 38,8

Cartões emitidos 17,9 32,2 -1,7 24,5 13,8

Cartões Vinti4 17,9 29,4 -3,7 26,3 13,8

Cartões de Crédito - - 90 -18,3 84

Fonte: SISP; Instituições de Crédito

8.1.2 - Riscos/vulnerabilidades e desafios para o sistema de 
pagamentos

Não obstante a tendência de evolução e crescimento dos meios e instru-
mentos de pagamento, o sistema de pagamentos em Cabo Verde comporta 
vulnerabilidades/riscos nos domínios de sistemas de transferências de fundos, 
de compensação e de liquidação de transacções. O sistema está pouco prepa-
rado para lidar com desastres de média/alta magnitude, apesar da existência 
de alguns mecanismos de backup implementados. Daí a necessidade de uma 
evolução associada à melhor gestão dos riscos, sobretudo o operacional, o que 
passa pela implementação de um plano de continuidade do negócio adequado 
para o Banco de Cabo Verde, as instituições de crédito, a Sociedade Interban-
cária de Sistemas de Pagamentos (SISP) e a Bolsa de Valores de Cabo Verde. 
No entanto, tão importante como criar o plano será definir regras de monito-
rização e implementação de estes frequentes.

Internacionalmente são várias as iniciativas que visam a manutenção da 
estabilidade do sistema financeiro através da adopção de mecanismos de 
controlo e gestão dos riscos associados aos sistemas de pagamentos, no qual 
se destacam os Core Principles for Systemically Important Payment Systems 
desenvolvidos pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS). Estes prin-
cípios têm sido a base de referência para a definição dos mecanismos de gestão 
de riscos utilizados nos sistemas de pagamento de muitos países.

Com vista a combater essas anomalias, o Banco de Cabo Verde elencou, no 
domínio operacional e das infra-estruturas, um conjunto de medidas/acções 
para os próximos anos centradas nos seguintes vectores fundamentais: 
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a) Implementação de medidas de contingência e sistemas de backup para 
evitar que cenários adversos, provocados por problemas de hardware 
e software inerentes ao próprio sistema, ponham em risco o plano de 
continuidade de negócio.

b) Minimização de falhas operacionais do sistema com a adopção de pro-Minimização de falhas operacionais do sistema com a adopção de pro-
cedimentos operacionais mais detalhados e documentação mais trans-
parentes.

c) Consolidação da infra-estrutura do Sistema de Gestão de Depósitos e 
Liquidação (SGDL), a fim de aproveitar todo o seu potencial (desenvol-
vimento de novas funcionalidades e integração com outros sistemas);

d) Adopção de mecanismos de monitorização e gestão de riscos associados 
ao SGDL;

e) Adopção de uma estrutura de comunicação evoluída com mecanismos 
de segurança desenvolvidos e integrados, susceptíveis de melhorar a 
protecção dos conteúdos e a integridade das informações processadas 
no sistema de liquidação;

f) Implementação de um sistema de circulação interbancária de imagens 
de cheques, visando imprimir maior eficiência e racionalização do cir-
cuito de depósito e cobrança de cheques e, consequentemente, maior 
fiabilidade e segurança no processamento interbancário desses docu-
mentos.

g) Conclusão do desenvolvimento do Sistema de Transferências Electróni-Conclusão do desenvolvimento do Sistema de Transferências Electróni-
cas Interbancárias, de forma a permitir que a disponibilização de fundos 
seja efectuada no timing estabelecido;

h) Continuidade dos projectos da rede vinti4 que visam reforçar a segu-Continuidade dos projectos da rede vinti4 que visam reforçar a segu-
rança e a resiliência das operações da SISP, bem como no que tange à 
consolidação da rede relativamente à sua internacionalização que passa 
pela emissão de outros cartões internacionais, disponibilizando assim 
uma maior diversificação de serviços aos turistas, emigrantes, operado-
res estrangeiros e à população nacional em geral.

8.2 - Central de Risco de Crédito

A Central de Risco de Crédito28 (CRC) tem vindo a cumprir os seus ob-
jectivos, dando resposta à necessidade de as instituições de crédito avaliarem 
correctamente os riscos das suas operações de crédito.

Em 2009 a CRC possibilitou melhor apuramento da capacidade de paga-
mento do cliente e, consequentemente do risco, de crédito global da carteira 
de cada instituição, através da criação da Central de Risco de Crédito On-
line. Este sistema electrónico tem por objectivo interligar o Banco de Cabo 
Verde, no âmbito das suas atribuições legais, com outras entidades. O mesmo 
é composto por uma infra-estrutura e serviços, sendo estes disponibilizados 
e geridos pelo Banco de Cabo Verde e a SISP e acessíveis a partir de pontos de 
acesso determinados.

28 A Central de Risco de Crédito 
(CRC) é definida como 
um sistema de informação 
gerido pelo BCV através dos 
dados recolhidos junto da 
instituições bancárias sobre o 
endividamento das empresas 
e indivíduos em relação ao 
sistema financeiro.
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Não obstante os avanços tecnológicos, a CRC confronta-se ainda, embora 
em menor grau, com problemas de informação deficiente que enviesam o 
objectivo do serviço que é servir as Instituições de Crédito no processo de 
avaliação de riscos. A melhoria da eficácia deste serviço e da qualidade da 
informação centralizada requer, porém, que seja assegurada a correcta identi-
ficação dos beneficiários de crédito. 

Actualmente a Central de Risco está sendo reformada com vista a ampliar 
e aperfeiçoar o seu funcionamento, destacando-se, para o efeito, a introdução 
no sistema de novas e importantes funcionalidades, com vista a apoiar a su-
pervisão das instituições financeiras no processo de monitorização da estabi-
lidade do sistema financeiro e de compilação de estatísticas bem como apoiar 
as instituições de crédito (IC) na avaliação do risco da concessão de crédito, 
através da prestação de informação das responsabilidades de cada cliente em 
relação ao conjunto do sistema financeiro.

No âmbito de um compromisso com as Câmaras de Comércio de Bar-
lavento e Sotavento e com o apoio do Millennium Challenge Account de Cabo 
Verde, com vista a contribuir para o desenvolvimento da partilha de informa-
ções de crédito em Cabo Verde, a Corporação Financeira Internacional (IFC) 
desenvolveu ao longo do ano esforços no sentido de implementação de um 
Bureau de Crédito Privado.

A participação do sector privado nacional neste processo será um impor-
tante complemento aos esforços já desenvolvidos pela Central de Riscos de 
Crédito na importante missão de servir as Instituições de Crédito no processo 
de avaliação de riscos. De facto, as sinergias que se tornarão possíveis no 
quadro de um sistema com essas duas valências traduzir-se-ão sem dúvida em 
melhor e menos onerosa informação para o sistema financeiro

8.3 -  Quadro regulamentar

Nos últimos anos, no quadro da introdução das Normas Internacionais de 
Contabilidade, assiste-se a uma intensificação de iniciativas de regulamenta-
ção no sistema financeiro cabo-verdiano, tendo em vista a melhor eficiência 
na administração dos riscos relativos às actividades desenvolvidas pelas insti-
tuições financeiras, assim como o estabelecimento de princípios de transpa-
rência e boas práticas de governação corporativa. 

Concretamente entre as principais iniciativas regulamentares registam-se:

a) O desenvolvimento de novos instrumentos para quantifi cação e moni-O desenvolvimento de novos instrumentos para quantificação e moni-
torização de riscos; 

b) A implementação de um novo regime de provisionamento; 

c) A incorporação de requerimentos de capital para cobertura do risco 
operacional e de mercado; 

d) O estabelecimento de princípios de transparência e boas práticas de 
governação corporativa; 
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e) A reforma visando a expansão e o aprimoramento da Central de Risco 
de Crédito; 

f) A implementação das Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(NIRF)

Tendo em vista a melhor eficiência na administração dos riscos relaciona-
dos às actividades desenvolvidas pelas instituições financeiras, assim como o 
estabelecimento de princípios de transparência e boas práticas de governação 
corporativa, o Banco de Cabo Verde produziu orientações para fazer face à crise 
económica e financeira mundial que afectou o sistema financeiro internacional 
e solicitou uma avaliação do sistema financeiro cabo-verdiano por parte do FMI 
– o Programa FSAP (Financial Sector Assessment Program em 2008).

O FSAP é um programa gerido e desenvolvido conjuntamente pelo FMI 
e pelo Banco Mundial (BM) cujo propósito consiste, em termos gerais, na 
avaliação, de forma sistematizada, dos sectores financeiros dos países mem-
bros daqueles organismos, nomeadamente através da análise das condições de 
estabilidade financeira e da capacidade de resistência dos sectores financeiros 
a adversidades e a choques de diferente severidade.

O principal objectivo deste Programa passou por identificar as vulnerabi-
lidades do sector financeiro e distinguir os respectivos pontos fortes, de modo 
a permitir delinear um plano de intervenção pelas autoridades competentes 
destinado a fortalecer a solidez e a promover o desenvolvimento do sector.

Os dois elementos de avaliação mais relevantes no âmbito da análise do 
sector financeiro cabo-verdiano foram a avaliação de “standards” e códigos 
internacionais e a execução do programa de “stress tests” sobre o sistema ban-
cário. 

Quanto aos “standards” internacionais, o FSAP contemplou a avaliação 
do grau de observância de dois “standards”: os “Core Principles for Effecti-
ve Banking Supervision”, do Comité de Supervisão Bancária de Basileia e os 
“40+9 Recommendations” da Financial Action Task Force (GAFI) sobre o 
combate e prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do 
terrorismo. Neste âmbito, recomendou o FMI a reformulação da lei-quadro 
do sistema bancário.

A apreciação geral do BM/FMI ao sistema financeiro cabo-verdiano foi 
muito positiva atendendo a implementação “de jure” de cada Princípio e Re-
comendações que compõem os diferentes códigos considerados no âmbito do 
FSAP. 

Contudo, algumas reservas foram apontadas na implementação das respecti-
vas normas ou das orientações existentes. Genericamente concentram-se: 

a) Na materialização das mudanças substanciais no tratamento dos riscos 
de crédito e no tratamento explícito dos riscos operacionais e de merca-
do, os quais passam a “consumir” Fundos Próprios; 

b) Na introdução da supervisão macroprudencial e do reforço da capaci-Na introdução da supervisão macroprudencial e do reforço da capaci-
dade de supervisão do sector bancário, seja na vertente regulamentação, 
seja no que se refere à capacitação e reforço do staff;
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c) Na necessidade de cada banco do sistema ter processos internos 
apropriados para avaliar a adequação do seu capital e que sejam 
baseados na conveniente avaliação dos seus riscos. Neste processo faz-se 
atenção ao importante papel que caberá ao regulador na supervisão dos 
referidos processos; 

d) Na necessidade dos bancos se apetrecharem de mais informação dos 
mercados onde operam para que estes mais adequadamente avaliem os 
riscos das suas carteiras;

e) E na mitigação dos riscos no sector offshore.

Ainda relativamente ao sector bancário e na sequência das recomendações 
do FSAP, encontrava-se até final de 2009 em fase de finalização a revisão da Lei 
nº 3/V/96, Lei-Quadro que regula a constituição, funcionamento e actividade 
das instituições de crédito.

No âmbito do Mercado de Capitais, foi publicado em 2009 o regulamento 
sobre o dever de prestação de informações por parte dos emitentes e encon-
trava-se, à data do fecho do ano, em fase avançada de preparação, a revisão do 
Código de Valores Mobiliários. 

O sector segurador, por sua vez, beneficiou em 2009 também de algumas 
medidas, nomeadamente da reformulação da Lei-Quadro, no sentido de mo-
dernização da legislação, bem como da revisão de 13 importantes diplomas.

As medidas de reforma do quadro regulamentar das instituições financei-
ras, através do apetrechamento com ferramentas legais modernas e adequa-
das, visam conferir maior solidez e estabilidade ao sistema financeiro.



9.  Conclusões finais
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9.  Conclusões finais

O abrandamento da actividade económica nacional e a crise financeira e 
económica mundial tiveram os seus efeitos negativos sobre o sistema finan-
ceiro nacional, nomeadamente sobre a actividade bancária, desacelerando 
significativamente o negócio de crédito e a captação de recursos. Todavia, a 
quebra de resultados e dos indicadores de rentabilidade foi também resultado 
de avultados investimentos para alargamento da actividade bancária pelo ter-
ritório nacional. 

Em termos prudenciais, registaram-se melhorias, apesar do ligeiro agrava-
mento da qualidade da carteira de crédito. Os bancos reforçaram os seus capi-
tais próprios e aumentaram o nível de provisionamento. Os rácios de solvên-
cia e de liquidez mostraram níveis confortáveis de exposição bem como os re-
sultados parciais dos testes de esforço atestaram um bom nível de estabilidade 
e de resiliência do sistema bancário. Esta evidência é igualmente corroborada 
pelo normal funcionamento do sistema, traduzido no contínuo cumprimento 
das suas obrigações contratuais sem recurso à assistência externa, sem registo 
de falta de liquidez nem interrupção nos sistemas de pagamentos. Contudo, 
os stress tests também demonstraram, de um modo geral, a existência ainda 
de elevados riscos para a actividade bancária, nomeadamente o risco de con-
centração. 

O sector segurador tem evidenciado bom ritmo de crescimento, sinal de 
boa sustentabilidade e elevada solvência. O mercado de valores mobiliários 
vem ganhando importância crescente e contribuindo para a consolidação do 
sistema financeiro. A regulação pela Auditoria Geral de Valores Mobiliários 
garante o nível de transparência e rigor nas transacções, contribuindo para a 
mitigação de riscos para o sistema financeiro.

Em termos globais, o sector financeiro cabo-verdiano tem demonstrado 
um elevado grau de estabilidade e gozado de um confortável nível de confian-
ça por parte dos agentes económicos nacionais e de instituições financeiras 
internacionais. Prevalecem ainda, todavia, alguns riscos e desafios à sua contí-
nua afirmação, crescente modernização e necessário fortalecimento.
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