
 

PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA N.º 5 /2017 

 

Projeto de Aviso que altera o Aviso n.º 1/2013, de 12 de abril 

 

1. ENQUADRAMENTO 

Com o Aviso n.º 1/2013, de 12 de abril, o Banco de Cabo Verde, enquanto 

autoridade de regulação e supervisão do sistema financeiro, estabeleceu um 

conjunto de regras sobre a divulgação do preçário, os deveres de informação e 

de assistência aos clientes, a que estão sujeitas as instituições de crédito e 

instituições parabancárias, e um regime dos serviços bancários gratuitos com o 

fito de promover a inclusão financeira da população cabo-verdiana. 

Da data da sua entrada em vigor à presente, a sua aplicação tem suscitado a 

necessidade deste normativo se adequar às necessidades do mercado de 

produtos de retalho e serviços financeiros, reforçar a proteção do consumidor 

financeiro e imprimir uma maior coerência e convergência do quadro 

normativo regulador do sistema financeiro. 

Assim, para a materialização desses objetivos, o Aviso n.º 1/2013, de 12 de abril 

traz alterações pontuais, que, em termos gerais, se traduzem no seguinte: 

 Redefinição do âmbito subjetivo da sua aplicação; 
  

 Supressão de restrições de cunho administrativo que decorrem do atual 
regime de aprovação dos preçários e que impedem, em certa medida a 
concorrência das instituições financeiras no âmbito da comercialização 
de produtos de retalho e serviços financeiros, além de não se 
compaginarem com a celeridade que a lei impõe ao Banco de Cabo 
Verde, enquanto autoridade administrativa de supervisão do sistema 
financeiro; 
 

 Clarificação de conceitos constantes do Aviso; e 
 

 Introdução da Realização de Operações de Levantamento em Caixas 
Automáticas na relação de serviços bancários gratuitos prevista no n.º 1 
do artigo 15º do Aviso n.º 1/2013. 

Com essas alterações, pretende o Banco de Cabo Verde aprimorar este 

instrumento normativo de forma que este possa, adequadamente, 



 

promover: a concorrência das instituições financeiras na comercialização de 

produtos e serviços financeiros; a celeridade do Banco de Cabo Verde, no 

exercício das suas competências de supervisão neste domínio, o reforço da 

proteção do consumidor e a inclusão financeira, visando o aumento 

contínuo do nível de bancarização da população. 

 

2. PROCESSO DE CONSULTA 

Em conformidade com a sua política regulatória, o BCV entende submeter o 

referido projeto a escrutínio público, para que todos os agentes do mercado e 

restantes membros da sociedade civil possam pronunciar-se sobre o mesmo, 

endereçando comentários, sugestões e contributos em relação às soluções 

apresentadas. 

Ficam assim convidados, os agentes do mercado, os investidores, os académicos 

e o público em geral a pronunciarem-se sobre o documento ora apresentado. 

O presente processo de consulta decorrerá entre o dia 14 de Dezembro de 2017 

e o dia 15 de janeiro de 2018. Assim, as respostas ao presente documento de 

consulta devem ser submetidas ao BCV até ao próximo dia 15 de janeiro de 

2018. 

Os contributos devem ser remetidos, preferencialmente, para o endereço de 
correio eletrónico hcarvalho@bcv.cv. As respostas à consulta pública podem 
igualmente ser remetidas, por correio normal, para a morada da sede do BCV, 
Avenida Amílcar Cabral C.P. 101 Praia.  
 
Por razões de transparência, o BCV propõe publicar os contributos recebidos ao 
abrigo desta consulta. Caso o respondente se oponha à referida publicação deve 
comunicá-lo expressamente no contributo enviado.  


